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 بهما إدو ل نالاع كا روت ءانروا



 2ك يد سيم ساروا فيرعت لع لاثكالمي

 0000 يمك ل رمقنو رقت 0 اسود

 0 فيرعتىك قطن لكون قبس ارسم

 |ا..... يمت لالوروا عضو تلال» لب انو

 |0 ..... ليمن يعضو يظفلاتملال» لق ادي ١

 000 بكر موورفم ل اع

 0 كثب كل زجو لك شن لاول اس

 اذ اقتل أ تبا يق قا لاوعا

 ا سيما ضعروا لاذ لس لاو

 0 نايباك "ومنا حرالطصا ل لاوسو

 ا . ليم ل لسروا لشي لل اور ايك

 مسوس... نايباك تسد ل لب ويطول لاومتراب

 لا” .. نايباك سا لوقروا فتم لق اوت

 122 سيم يق لس لاول اس

 ... نايباكل شو اءارقنتم تر قط لاوش

 0 000 لاو

 1006 نايباكس يقود ل لاوس

 اظؤفكا بجاو تام الطعا رتب اس حسم

00 



 0 ّ ابرق

 ذياب ى وطب ارا قل رصا: الوم تررطحزا فل رو برقر وطب تاكرياب تدلك

 دبل 36 در اعشاب تاوزو تعلو سو لثوكريلاء تسير قم

 روي ر ايس مولعرب العب ا اعمسرد يو

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب
 ويركلا هلوسر ىلع يلصنو هدمحن

 ى_ راكم علشل عدن ايم الساسردم ىلع ل ردم نيل قوتك للاب ان الوم تررطع> كدب حاو : دبا

 تبسازم كرت اصايد كتر عرورشوك روف حرقا ابجي كسرفحا قمري ىلا
 ملكش لي قم ملك حسرجاظ يد لن كوتا الصا بسس انم لن لبي لأ ل ان الوم تسر

 عروس لايخ اكر حارب ع يلوم قراوشد لبي نت ريرقطنم لناس تس تب ليا دنا وكب لطاسوصخ

 لكى راف لي ربلط لكي لاس لاح ليس با لن تت م اب لئاوت تكي بلط لي لئاسردنجج كح
 جبتي ىرافداردتسار يوب لوو كت تس آل ب ىلر ع رارم بط و: #2 ذب قاف دوا تلوم رحارعتتسا

 -لوم ليئوارعتسا للاى راف لع نت ل تس عي ابر عل ظعس لاس اهل اس بسا- 2 تاج

 لبث تررايع سم قكووراوج ايا, رف نلاسحا تبيين .رلظ كس دتاررذ لسا فس فوصوم ان اوم تررطخ لب

 هي ىققاو لإ تس ججريقطنم لاس سهل رذ كس للا ىكلاد ىراف ريل يدرك ساووكهينتطنم لاسم
 .اهنع هللا هازج_م ٌلاررف فين ب ترابعناسآ حا وريفم قت ترم“ قطنما سيت” بانك
 للاسم لس لاول لطي نبع رام مسرد دوا كس لب اهلا هداف حس لااربلط ىرتنم اوم ديما

 ول اجوم لاو لبي باصن كس عير راهم لاسر يب دكا كس لي ا,رف جوت فرط لكنا. رفانوفك

 نطنم لاسر ّلارتبا بج ول اه ايامر فت بباصن لضاو ركا دوا - كوم ديفم تبي لع لايخ لس رفحا

 - كوم تلو بج وم لع اجا دارك اي رك امج قب طم كس لاوكل كشم ما ضم هك | لب اج اهي

 رصاقلرص  :هرج مار سسمو لالا خيترا



 ميلا نصرلادقنا مم

 ًاصوصخب لون قو مك تمم لب دارعتتسا لك لط ار ونكت يب سايز ساكس ضرع ةولصلاو دمحلا دعب

 رمل ٌلاجتتا س لوجرو ٌلادتبا تلاعيروا كب لاب هقحا صك (نا لو كر قلت مب اضم

 دو فرص بتكرار ايا دادعتساو مضض بس اك اكس لاكش ل لا سك

 دج اناجوماوادم كي تبءاكف عض اا و ليث اب ىدارلدإي ركاب بوش قطن

 كيا قطن كيل ل اج ديوك اروا سى قوم تبدسانمدجيرولبلط قل سس وو فرص ل يب مولع لادتنب

 ورواه لوم تب انمهسس للا مت بي كح اح مثلوا نفذ فرص لتكن حس مكابي

 روا ين لكأاب نبي زم لوم وجب أ لبي تامالطصا لكشم قتلو ىكىدارتسا دكر « م لئوكب بط زوم

 امنت كلوب با لا ىلع اي لل لبي ىكر افك كس نلاي زر بسس ولعن لا سرك لاكشي للا

 _# ركن وفكوكن ب اضم اب كوكل تا وربو ادتنسرو ا كف لاكش اك لاي ذسك

 «(قطنما سيت”: رك ليي ترروص كل اسروكن ااروا كك تل ل وورا قطن لاسم ىرورضسس جو لا

 مك ياب عب انو ريف تبياب ول باهي هذ رثخا سا ووخوك لط ىلا رتب انج روا ءايك ايكم وسوم تس مان كس

 و ىوارعتسا مك يوب نليا_ تكسو لكل كلاي ساهي رذ كس لسا كس يلع راف قطن لاسر
 ع الوم كل كس جوك اسر سا كسا وب 33 اهك اسهر وج رك اوم شد ابتقغا ري للا كس قاضي بس

 وكرر زج ان لسا فس روم ان الوم _اهبيتي لبي تمد لكلوك يلام تسير قم روابي قرم

 هلل تعيب زاججروا ويل لقينا قوتك ب حاصر جاد هشر ان الوم تن ناطوتعس روش راس عضه دبه بصق انالوم
 مولقلباو يل اع سردم ء ىكم اتت تدر اهبهدوا قلص صان سس ميلعىك ىلا نبا جدد تنس كرب كس او لايوص ىذب ىكذ

 -ك- تسر رس ل | زتيارجرد كس دور ايس مولع اظملاعسردروارتبول د
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 يي قلو نبا رمت ل ير ركام رف مستو عر الصا لشي لاا هح اجر وا لام رف ىف ازفا تزرع رفح ارا اير فني
 - لو كك كس ثأر لاسر سا ًاكربتوج ترف كت اردن ري دواس

 و روا كس ليم رف موتم فرط اول لطركا,رف لويقو سا وب رت لادم نش دم تمار ضر < ريما

 -ك اجايدركتسرووكل ا تنفو ل مىلاتعاشا_ل ان لي اررف عمو كرفحا 1 2

 رقحا

 ولت اربع

 هاا رقم لرب 2 رك سدد لد د



 نيم كارو فرقت 6 للبي

 مكيرلا نصرلارثلا مم

 ريخلاب ممتو رٍسعت الَو رسي بر

 سيم ارو فيرنا
20 

 نامذ هس رامتروا اذوب سىس "يب زد”: سحب ءانآ لبي لذ # داهمت كج روص ا 8

 -<س ماكي زير ل 1[ تروص كا لم

 د رمقت روض, نين ليم ود لكم

 كس وري زاك ملتاكتلاب ساوكم سيجعل تش الفاكس اكت ابل مكي ”لرص

 - لوسرلاو

 زجر لكلب نذر حرر ى اس ىلاجوم ل در وص كرت لا امج ل آززج لوك بج اسكس دي آي
 هاج لاعكو سب نم رواه ل توصى لوز ىلاو ةييسد لاك للمدن آ رك جس ىلاجوم لك تدروص لا ك
 لكل وتاب دوا لوزن ىلاو ذساج وا ىلاد ذاع أوس ىلاو ةييسد لانس ءىلاد ذساج تت ىلاو اج وجت لاو

 لويز تكي ركن سزاو آليا «ركهزيووكض كلامك :وعك دس ماك جرب بم < ىلاج آى ت يفيكروا تروص

 لال اووى قلوب ل ترقد[ روصو نع نونو كرا خب رس لاو ارزاتك د يول هلعاءبورم

 روا نت وسم, نلت, نعبر كس بيسك كل لا لب بيسي كل تكلم اوجت رك كوس, هلجي رك يي دوك ىف ايشان نتي

 10 حررط ىا_ لايك ياهد هس لوب لآل يي نك ذ تفكر وا تدوصوج حس فس دب

 هرم حس وك مروا تنك نك ل تك كيلي تيك لسا رو ور رادو اى اون سكاى«
 نكبر اوم مولعميس سا ضن سقيا هو« يلوم ل آل ب نان ذ تيكر وا تمدوصوج حس نك وسكس_رادوبثوخروا

 تروصليأ قاس ين كس تاب كو رط ىاس لام[ كتروصليا ل ناز نيك سروا نس ,نعك , ن_وبت

 < لائغش لالفإب لس وماتركرماظ نةقيرواوم يرثلمج نم د بس بم« ل آب نا

 - ل لاكرلاو كس درمريذ *



 نيم إل رق روت م لارسور

 - مالغاكريز: شم اي ىلع كريز فرص: بج _وه نمل“ كك ننال نإ وو ”روصأ

 كالاوس

 ؟ نول( لس رضأرو اي نولروضتةاتبرو اوركر وعل ع نول ثم حلا

 ؟ ماغاكريز ورع لس 2 9ع كوع ١ ؟| زول كريز

 ؟لو لوس كسلشلا طم ١# ؟لاي ورم -ه ؟وم سب اكر لاخر 6

 ؟ج با طاكرت -5 ؟باذعاك يزود ١  ؟ قاعنم <

 ؟ رعم ب ٠٠

 مودا“
 ا ل ا
 ليم 0 1 رضا و روك

 -ىرظلروصأ, ىامرب روصن : ل ليم وو ىلروصأ

 هيه فيت خبر واوم مت ترورض كاتب فيرتكس اكس تاك ىيا : قسري روصل

 لش ل يفاجأ دج اراب لزج نوت ةنح كءىورسء قلك «ىلإي : بج ةساجآ
 لات رورض كف يدرى

 ء لح ,ةرعا : بج آن لب كب اقرا هو كس فير تخبر كس تاك شن لا :ىرظار وص

 هرج ول د تر وطب, تشرف نو ىف ءبرر تب فرت

 هرم ري: تعومرت تدين بي نارواوم كلو زج وداي تروص كريز : لج وب ترروص مل اكزج ىلا ٠

 هيرجناب هس: تيجو نئاشنا وم ندير ركوم لم اي يل وثم «,مالغاكدي زج وم ترم اتركم تسب يكل كلا تدوصك

 لول اروادع ضد 2 الكس ىفبوج لكون م ا ؟ روق بسس ريو اكو اي: تجرم كتر

 جلو: فت تس اجاياي تاءذ لوس لول طك ارواح ل ئجب الكس ىف ج عسل كو: لش اجاب ثنا
 د لاعزخآ اهجوو: قف لب 14-1 لاه زخآ اههجوو :برعم_خ آد لد ل ىلا

 ولك قاوج ماكل وو: نلن#(جس لل كرش فير قش )- كسب ولك كوج سم كر وفد: تشرف كساب

 -لا لقيتك اي #وما وج ابل تبع ن7 رتوو:ولو_هد ل اصكو لب رص رئاوج لق لئارؤ وو: تو/ب_لخ ؟لغ



 فير عتق طن ركل 9 ليسا

 -ىرظنز بر مق ءىيدب قي رق : لوو سيمو رط وا كك رق
 روااسد 1 اكرايوو: بج_ومدت ترورض كاني لمد كيك سس نإ دقو : قدي لل رصل

 - لات اكر اج لي

 -_ لون ووجوم "لإ ي: بج وم ترورض كاتب لمد كيس قب رعق»و :ىرظنقإ رق
 كاي تاذ كيا الاو سك ل فرقترواالاو ذ انباع

 كرالاوس

 1 اكسل رو روض كاتب لب لول اثم إذ جدد

 ؟بازعاكرت ٠ فرح نو ”«1رسنإ نا

 ؟سدوجوم يزود -* ؟ناسأ -ه ؟رئاع -"

 ؟مازحك باكو رع 5  ؟ة لاك تتج 8  ؟لامعاوزا2

 ؟مس نور بأقآ ١١ ؟بشءاكع تجول ٠

 معاق
 : 5 ه «0 و وه | * 0 وه 4 3 »+ ل

 د عروضومو * ضرك طنروا فورت ك قطن راو
 وكمت الشم “+ بج _ لن تس ركل صاحوكروصتت مولعم ان كركم لب لبي ةوكروضتت هواي ايو

 كس ةلارؤ ةوب نت وو لوك - -<دوجوم قري قلهسدوجومن”روا هس نت كرب لوك ول لسد ىلا 1

 تا لس -جس كيا ليكن وول اوم مولعم وفاوم لئواسفرو ا اتؤمداسف سس فاالغ

 هاج كشك تسول ه 2 لة ذاب عج يداك عن ذود ؟

 ماناكتشرف ف لس نقلا: لو لون نانا عن نا -س اج كشك تتالاعاس ل

 قس مسنووكاوم مولعمول مقوس ؟كس ةانب يوك ا مبا ءامجول سس مت لا ؟ جس زج ايلدشر فاك انناج لكس هد ءانس

 0: < انناج كتل فيطاروا  انناج تكس ىلار فروا جس انناج قتل هدن دوا < انناج



 فيرتت كن طنم ركب |. قياس

 وكمت ح لوروصلوو ىلا _اومب للطان ناويح ون ايالموك ونود ءاك "طن روا < مو 5 كاوبح

 روا فل رم طم اكروصتمولعم 0 نول م ولتم لوروصتوو ناارول ايكوم“ مل كم ولعم ان نانا

 حج لون ترك مولعصوكقفل رمت م ولعمان سرك وكمان اي قفل دضتتود حررط اد لن تنك ف زعم

 ولو املواد ناد الاو م "رادتاجر جك 4 ىبييروا<دادتاج ناسناكجمولعم تاب يوم

 مولعمان مس نتنوكمولعم نبا رضتود ناروا جس الاو مى نلاسنار ادم ملتاك تاب ساوكمن ف الع فس م
 مولعمان مش ىلا زاب لومطتو حررطسا * لين تك تلج وا لبلد« لن تكل. قل رقت

 ىلا لاو ىو لع بييجرروا فس الء للا لسد لن تر ظن ارلألا ”يل_ركم ولمس

 كك "فرت حس لا موو: قطن لبا قطو وتس مسن حرالصا ىك

 وك رعب كسا _اومانوم | 9 ”'روخروار لكما: ضر واومب تظاؤت تس فس اطنخ لب سان

 هو :روضرم اك نزلنا ب عروضوم اكمل ا تش هو وم ثلب لبي ملكى تلاع تن

 وم لسا لتكن فارقت لوم ىلاج تر واروصتا لو 9 د اه دش تس ن7« ل لالا م تافيرعت

 ايبا ليا تشرف كيا ررط ساوكبس نا نس ملء اننا تنوي ىف اررفانروا ىرادرمئامر فروا ( 8: خيش حبت: )

 رولر ل _مولتمي راروضت نا سب_انركل بج لا رفات لل ىلاعترللاروا ىلار وذو فيطاروا < اًكر كدت وج حس م“

 الاول مج رارتاو ا 2 (ازح شاع )ايكوم مولعملس ا موهفم اكديشرف تمر وص مولعم ان ليا

 دوسري لم ذ_مقكطسإ ضني كوب لول ناس آس للا 3 هس قكالاو ل شروارادتاج نانا لوك ه

 اب هدول ا ف م؟ هانكا زي دوس لاو مولعشمسل يس اتي ول تس موو كل لا ءانناج لكتاب يدوروا جس هانك يل

 دوس ىلاتدقلا ل ريجب نآرق: وجي وركب تاب اكرسود_<.هانكه وكس امو كل بر: ىلا تدلادك ب تاب كيا لب ارتب
 جس هانك نيل د وسل كوم مولعم ل |, تر مولعم 12 َ رضاوو تاكل رت ل وفود كلا لمس ابكا مولتن

 لادعإ ليأ و لكي كيال رظ لاه االول حسم ةرادئاجرج رول“ دادتاج نانا واوا نروا ناوبححرررط ل د

 .بيترتلاوه نورخأتملا لاقو مهدعب نم نيققحملاو ءام دقلا بهذم اذه .4 0 اهومرصاوروروا

 -اناطاكل قوم اج رت ٠ د لس لل الم قفاوضلس هرعاقوك وقير تروا لوروصت وب ف اج تع

 -جك ؟فيرتى عورواعس ذو نش 6 -تاقي رضأو تاروصل وب لسع 0



 قبس
 2 سيم اك لال وروا عضو تلالو ١/

 كرالاوس

 بدو نكس ع ٠ رفا نحو ؟رركفيرتتىراكروارظت ١

 ؟حايكعروضوم نط د ؟ لب مك كل عروضوم 6

 ماب ل
 نيم ىلإ لالدروا وو "عرلااو

 لح ار انوم ايبا حس 2 تع قل رول لررت 5و بدخل قبلا

 زج اكرسودروا اد« اون ميس لوك نش بك تس اجوم ملئاكم ولحم از ىرسود تس نس اج

 رورضولم نملك اسس اوف : لطاتو مت بج وكل تو: جيت د لا تيك لوم ءادمب لاجل

 ملتي[ حس مكس شاك نوري روط ا اكل يوقد دوا لول فك آروا لاو اوتو لب اكو

 دهن سللا]و كت نوم

 مخ لبي اني وركررقم كيك ش ىرسداياني درك اخ ديت سكس تش قسد داك تس كيا
ِ . 50 5 2 

 اوم سس اكل سوك تس كرسو دوا عروضوموك لوا تش - اجدع لتك شكر تامل

 رس م 9 وو ٠

 ظفا بج لايك يور كروم عليك لعئروا تسرع ومو قاي ظفل : بين لن تكل عروضوم

 ترروص لك يشير جل مج ترروصوو ركاب لوب تسلك خ ع لاج [تددوص تجرب لع نازل م هك هذي ديدان

 «عس ترورط كورغو لوتمالعروا لوراشا ء نوظفل كلبك كي وك متوكل ؤتروصنلا با - ىئر وصل رو ءاكوم لل رضأ وم

 هلع زاوأتج © دعس تلالورب لب اجوم مولتم ليتر وصوو حس خس اج كس نادك اندم ايبا اك وجب كارم

 د تل ارك حر اطصا شم 2 - ماكل او مان تس مان لشمس نس رك رقما يس انت م اكل او كلو

 < ايكررقماي ص كيك تل ف < ايكررقماي صاخوكى ل شن ١
 -عدركررقمز_تفلللا نم .< <. ماج اناكعس لص الكا ك قا



 نيم كت لال وروا شوو تلاد م قس قوو

 رج اقرسود رواه ج1 ل دب ىر امج تت لب اكس اروا تسمو فوت "م ام لع ناك رامج وف يع

 صاروا اني دركر رقم حررط ساروا سل عروضوم ور يغو' تسد ووروا حس عروضوم وقح لآل بأ

 - واتا

 - يظفل ريغ تلالد ءيظفلعرلالو : نب نيس 3 هىتلااو

 ب تاذ كا تلالد ى دي ز: بجب_وم ظففل لوكل اد لي لش تلالووو : يظفلتملا:

 تكا تاو كل منوم: تب وم ظفل لاد ل لملك تاالدوو : يلظفل ريك تارا و

 اللا نويل راطا نعيو طا سوست 0 ناعما
 بج وتجول * حو تلالدرواوم ظفل لب لا لادك كس تلالدوو : عضو يظفل تملا ا

 ومد تلاد ءاتومرن عروضوم كليك ت ا ذوي زاتفلركا ءرب تاذ كريز تلالد كري زظفا

 اضقا لس ”تعيبط جو تلالورواوم ظفل لع لا لادك  تلالدوو : يعبط_يظفل عملا

 اظفل سا تتفو ك همدصو غرر تحيبط ى راهب كي مد صو رد ىاتسلالد كو آو أ : بج:

 نم ىلا كو

 وم اضننال 5 لقاح وب تلاد روا وم ظفل لب لا لاول س تلالد»و : يلقع_ظفلعللااو

 :وحح وفير تكور لمي نا ذوك يرن تلال د * لكي م لن نس اج متوكع فل لادلبج قت ١
 لكن وتلا» بس ىنيب اروا هس .يظفل تلاد قوم ظل دو للرد نافع قرم ذم قالا انوع ايبااكزج ىلؤشن

 سولاو ركررقم وم احل جك ترجو لا لوا راك ا تظفل د  -قريز طفل < _وب/فيرتت

 لولد ب للي لا بج كت اق اعرب تستيبط كم + .يلوكر م اني بج« ايلركررقتم كل لس شاول يف سا نس

 هت الدريئرد هآوآر#ي ةسآ هآدآري نابزؤلو# رد بحب كل اج آاتفل لاديب دي ناي زول عاج ياي
 ىكيدل طاب ايوكل القفص ٠ + ردا كهل راك تس متاظفلي صج ل .-
 -< راكد اود وب زاوأ: يوم راك دوا



 نيم كت لالوروا حصو تلال مس قبس

 -يدوجو لسكس او 5 هل و امان سكي كس داوي دوج لك * يو لظفل تمل او : سمج

 --يلقتع لفي عبط رظفلر يعض يظفل يف : لن سدى ىكيظفل يف تلاد راو
 وه لس يوم جوب تلالدرواومرش ظفل لي لا لاددك < تلالد هو : عضو يظفل ريغ كلا و

 تلالد ب ديب ز ظفل و , ري ز“ [لثم : بي هيب فور تاالد لك“ فور وب كل : بج

 اة

 -وم كس اضن ل تعيبطجوب تلال ورواومبرن ظفل لادرك < تلالدوو : عبط يظفل رك تلال

 ري بط ناد ل امك اترك ت لا دانا نب اكس روحك بيج
 تضل ل د تلالورواومترث ظفل لادك ع  تلالد هو : يلقع_ظفل ريت تلازر

 -ولر كوي بوخوكانلا - ليوم كتل اد لدمج لكي بك تلاد لك يوما: بح

 كترالاوس

 كيظفلريغو يظفل تلازو دس  ؟وركفيرتتك يو ١ ؟وركففيرتتك تلاد ا
 ؟وركنايب ليحمل وفود ناروا فير
 ؟تس ناوكل ولديدوا << وكلامك انباىكيروا؟س ناز ىلإ تل رو زل ثغا

 ؟انارماكل ير ء ىذا رس ؟سأب لإبهانالباكرس * -
 ؟نانلا فة تا ؟ نوم ير نم زاو أكلت لس راج 2

 ؟مواءوواءوأ -؟ ؟يوح 4

 دس رورضالاو نل_وب لول تيل كم ولعشسس لقى يا الاو تفح تس ناك. <جسظفل شبس كيا ل

 2 كافل وثقأن اول و تلك تس ايزو لهو فورتروا لن + بس ريزطغ اكوج شتت فوم تل

 كابن ةىكلولد كلا ل لاوبسي هلو كح نابن شخ

 هس لولد ع دعب لس ناقثوجارسود دوا هس لادم كلبي لاسم 3



 نيم رعضو يظفل تلاد م قا

 ؤ ليم عضو ' ظفل عملا و

 - مارتلا تلاطو نامل: ةقياطم تلاد : نه نيتي ىل يع ضو يظفل تسلا و

 ور تلالو ري ل عروضوم رول خيا اظفل اك .يظفل تلالد هو : :هتباط م“ تن ءاراو

0 

 ىك ناسا :سج ه# رك © تلازو ب وذم كس ل عروضوم خيا ظفلك ع قرب للا

 #ي لان ايري ناويح تلال

 ناسا :ب_ #ركت الوي* مزال كس مل عروضوم ةيسا ظفلرك سيب : مالا تلاار

 ري مكتيباق تلالد

 ايكن ايبوكى ا ك لاه اتوم هدإي نحس بس هدم اذ حس ريعضو .يظفلروا انني لت دئاف هدايز حس لوتلالوروا لك ١

 رادناج ليك و هك ساره خس دوي هس نانا كه يدد عج تدورط كرش دق ل لا جايك
 روا ناوي شم لن مزج ود كس قع دوب اكس تابرج الغى رواج بلطم يم اك لان ناوبح ءالاو نكس لأ
 نااسنا ىكبسج كسر جا كي دوا اندم ملكا كوا زج اكس اء حس اندم مك كدعومجت ىبسج كسر جان كتي لقط

 نلا ناسا« م لاك كليك _ ركل صا لس مولع نتن. كاكمتتس كي رور ضو و ءاكودم معاكم للا ننال لان كس نانا وك

 قي ردا - لوم تس لبن ماولكس نلاسنا مومفمكلص اخ مولع تيب اق بس ننكر تيرباقرورض سرك صاع كس مولع

 رواوبب عروضوم ناسا ظفل_لومج باس تور ورضى اكمال كس لا قس اوم ملتي خ ىلبج كه تاباكرورض

 سن ليوم مزال اكمل عروضوم لاا مولع تييلب اقروا ومب وزج كح سا لطانروا نااوبح ل عروضوم اكس ا صوم كلان ناويح

 مولع ب اقروا قطان فرصروا لوم ترب قطان ناويتنمومج تلالد كاس اجاج يل دارم قفطان ناويحر كل وب نانا طظفل تنذو
 رب ضخ مولع لبا قروا قطان فرصروا ناويحفرصروا لوم صقرب للعان ناوبتنعوميكس رفات كت لوم كر هضاخ

 رصق اب ب مزال روا هس نم تلاالد دصقق اب ب .ج يأ كياروا ع تقباطم تلاد أ صقري عومي ساوس_ لو مرت ال

 _ومووصقنا نمجب (ىئارول رواه .اجامت# ل عروضومارول حس سا شم ل هي اهانيل مج بوق سداتسا_ حس مارا

 2سم لكك هاج ودب انمج رول لدم احاج مجبر صقالب لس او لاو زجر واءارول ومووصقمركب #2 اجاب وجب قم

 - لال لع "يشاع كس !ابيفصر ل ثم_وبب ىترل عروضومو صقر واكس رصف ب وم ان اح امج قم ال قت د



 بكم وورطم م لثاني

 ىرالاوس

 ؟واني ليم لكك لالو لي كلا- ل تاج ككل لوا يروا لاو لالي ىلع ذءايشا

 ؟ل:ءانلك 6 ؟لض شءسرخرو لس ؟ليانرازلتل م ؟رلك7, + انبات

 ؟تمداكل اءوقاح -< 2 ؟لوارصقم. وا يارب * ١ ؟موَّصلاباتك يارب د
4 

7 
5 

 مكي ز طفل: بي _وه د رصق اهتللاا درب لزج كس نت لس لا تسل هز: كس لامك ظفلوو : ورغم

 - لائوت تلال دللي لاو دارا كت لالوري زج كس قتل لاس "ز*” الشع سات كس لا

 ومب «زرج اك ظ فل: موو # لا كورال يذل: بحب _ومدش دز اكلخفل لاا لوا 20 3 قورفم

 و مزج كفل: موس لاق شي كسل“ نوف *ذ “فلا ”كس نانا: بيجو شرا نتورك
 قاوم مان اى سبا بع خف : تم وم تركت تاالدرب لا لؤ روصقنوكم قتموج نلوم رار ل“ روا

 0 ليت لالدي 0 200 رز راد يقل لاا ربا روا“ ربع

 ا نكي بر كتللااو 8 2 كح لاا لب وصقل مى وجدوا لوم راد يفك مزج كس اظفل: مرابج

 عادلا هس وصقن قم وأ نب وكر مناك نى ل ناويح : بحجب _ايكئودارا ذ متاكتلالد

 -ليئارم تلالويروكم لبي تلاح كفتكسر مانركبل و تسكت لاو زج كس لاا
 رواج هلك ركب الظ رسك ف رتو مس“ اةج لي لا ١ حس لولدي ارسودروا لاد ملكا لبيب لي نولاشم نا

 -< ماج وتفصل اكماقتوج تاذووثدشارواهدنب )< ىء“ك تفل لسا

 حرب قطان نئاويح قل عروضوم ولي ح_ دخت سيك وتلا اخ صاح ركب ىتن قطان ناويحوو سس مان اكىث دل لقوا

 لبن مان لوم تلاطدري قطان قطان واهب ناويح كن لاديح جس قطان ناويح مك عروضومرواءاومب كس لاتلاح ضان
 -لركاوم لاري



 ثحب كل زجو لك 4 قبس مج

 اهدي ز: جة اجايكهدارااكتلاطورب اج كس حاس زج هاك فلوو : بسم

 -ايكايلووارااكتلالوري راتب كس تس راج كاس اظفلايئاو يك

 كالو

 ؟بكم انو. درغصاظفلاسنولدك ان لي لول اشم نا
 ؟زامن ريل ؟ىصرل اربع ؟داي آم السا ؟ رك فلظم ؟رمتا

 ا ملا اكرثلا رجح اكلت ؟رج اح 2 ؟ناضعروام ؟هزوراكك اضعر

 تكف نت 10

 - لزج ءللك : نت سن ود ىف ( بس ل آلي ناز شوج نتن ) موب
 دل قرأ: ب ” _َ [قداصرب لو رز قش وب ترش لب ل ارك موه هو لك

 دارفاو تايئزج هس لاهد< لاجل وبر لدزج نت لكس نبك و آوكابسس لاهو ركمورت

 تاج لس نلاويحروا ل ءرنو ركب ء ورحم دي ذ تما جو دارفا كس قد : تجد لن تس البكا

 - ل هريغو ليتم ركب« نانا

 : ب 2 1قداصري ناث تش كيا ع“ دون تكرش لبي لاك س موهفوو :ىلج

 دج ماناك ضان كيالي
 تس لزج كيا كيا كس تدابعروا ليث اج كى بس تل ترابك لءاروا لع زج كك تمرابع التوب

 ؟ءانب قل عروضومدلك_ ١ ١ ١  ىووصقن نر كعمل ادم زج كيا كيا

 لع ؟قداصري قل لكي ئابي اكذ دس: بج آتاه ؟قداص<_- اهم لاح كف [قداص تن *
 -> رب ىقداص كل لا سوج واكل الكوب ركع

 -وريغوا زوحكي رواري زن بج_وهن ىكلاطا كغ اجد وبي لزج كن "



 نيم لا راهت لد تينا وت ا ساو

 كنالاوس

 ؟ لزج ناوكروا حس لكن ول اني كركر وفل م ءايشا لذ "جردنم

 ؟ناسآري ؟نانآ ؟جرروسيب ؟خرروس ؟مالغاكديز ؟ىرككى ريع ؟ىركك ؟ازوَك

 ؟ ماقام ؟ىلإي ب ؟رهصي ؟راولو ؟هراتع ؟اتركوايس ؟رواجريفس

 نوم“ ل ترمابو تقي

 ع لبي نارا ء خب ركل شن هو تس نلت لول لزج هو اره ل 1

 هجروا للان ناويح تدقيق ىلا < ناسا الشم : لي وبن ووجوم حش مو لوم ش زج كا

 انوه لماج إب ملاع ءاروكء الاكل بي لوف سا : بج ل تس البكشراوكوو لاوس تقي بز

 -لائاف وتوم ”ووجواكك اسارب كامل ب شراوع

 -_ ىو لكلا لك ١و سيمو كك
 اكل ا نايموم رن تتيح رول ب وم تنقيح رول 0 "1

 هس ناني قدانم قت« حس فس كفاضم فرط لك زج حس ها وراشا منا لوبي تاباىرورض لأ ل

 ضعب يف اهفدارت ىلع ءانب " 2-<-لام نبل اج تذو لال ىلاووء صان كيك يلبي تروصو ريو وريف

 .ةيهاملا هيلإ فيضأ يذلا ءيشلاب دارملاو ةقيقحلا يف دوجولا رابتعاب امهنيب قرفي رثكألا يفو فالعحالا

 (ي يئامكها:ف عج 2) .بكرملاو طيسبلل ةماع ةيهاملاف الإو ماقملا رابتعاب بكر ملاوه ةقيقحلاو

 بع _ذب د قوم كبارا« تاج نيج لب اج لبس كه اج ناي زج هو تس لع لع نإ آس نت تل ع

 لكن اسناومن نااويحدت اسس لا لج حس قطان فرص ىت جا رواوبت رش للان دخت اس كس للا هلبج حس نااؤيح فرص

 -ةاج ني ناسا ل اه لل وطووروا السئ لب لك لانا نتن قلوب سئ سقيقح

 -ةساجدناىماياب ك- تاب لي حس لن نايف ج ركأانب شن لانا س نا نت



 لين كرو ىلا ذ 4 ليلاو

 ع تايتنك ركب و ورع دي ز ولع« تاي ب اكن اسنا بج :لاشم كلوا وم زج كيب

 <“ جاكت يقتل تم ركل نانا ئنثن تاي اج قي مكه جس ناديت ل اشم كس 0

 تقيقح لب وم زج كت قيقا رواوم تقيقت رول نكت ايئزج قي اوجد كس لو :ى

 -< زج اكتقيقت تروا مس” تقي” كيك نانا كك اضن بج وب جر دان حس

 كراااوع

 ؟ ىنترعو ىلا كيك س لكن ولحج لب ىل ذءايشنا
 ؟رهضراشك ؟ازومحكى وق 6 رف ؟ناوبح ؟راناررم ؟راناامشيب ؟رانا تخرد ””؟ىئانمت
 ؟راوطزيت ؟راولل ؟وقايزيج ؟وقاو ؟ايول ؟رتب تح رقي ؟م

٠ 
 هج

2 
 م

 ودي 6

 هر #أ ٠
 وسو ا 2 -

 هل

 ل

 - لوب كلا كلا نقيل كت ايي زج نامل اج مل وب 3000011 ىلاوجه لاذ لكوو 0

 -< ادجارج تيت من رقإو "نا نانات ايد ايم دج لكان اوبح:

 تقيقت كل بت شكوك + - نو قشر نانا دب يروا حس قطان نوح تقيتح كورك ديك ١
 < طن ناويح ول تلقيقتى روي لوك ٠ جس 2:جاكن ا نلاويحرواءبس اه زو ذ ناوبح كى ركيرواراوخو ذ ناديت

 - متالاو نص ذي دلو لاو تع الب كس زج لس لاش لات نت سس دول كح للا نش كك اضردوا

 هدارالاب كرختى ان منكن اويحروا للطاب ناوبح كن اناس ( الاد ف .انبنم) لباص ناويح تتيح كل رفءاذوحك د

 -( الاون ركل وبق ىلار مكر وا ىلا روج « لاهل ) الداعي ل اقر جدتج كم هر واس

 -.انروز ناوبح كى رشم من رواراوخو ذ ناويح كل بتم < كمر قب قطان ناويح تقي” كن اناا ١



 ليم تروا لاذ 9 ليلا

 دلل ل او كاز ا اهبل قرع رج زو كب لق ل
 - كيا تقيقت كن ارواح رون كوري رك ء ورمي زاك اسما : حج

 نوقف رمودرواو+ ليا تيقن ناك عاج لوبي تاج كادج جس لاذ لوو :لح
 رواه اجاج الوبر يرككو ورمي زك لصف ن ارنا قطان: سلب # كا دجوكت يقتل ا اس

 نو ادج سس هرييغو من ورقي اثم قل اتحركيووكن اسنا كتم تقيتنح كنا

 ماع متم دضاخ : ل لام د كى لك
 اكناسنالع اض: بج وم صا رجتاس كس دارفاك تقيتت ل ياوج بس ىلع لو : ضاع

 هج” اخدت سكس( ع كيا تققيقت كن نر راء ورحت دي زرو اس. اخ

 - لؤإي) ثا: كيج_ة ؟قواصري لوقت دارفا فلظدنج وج ىلع لوو ماع ضرع
 -<س قرد كرقبر واه دوا تقيق” كن اسناروا < ماهنش لع اكدر ورق و ناسنا ( الاو لح

 دمام لب ما لص رو« لنج : نين نديم عي ىمع اي وم لا ذدوهادخ كلك
 كنالاوس ظ

 شبهليك تش قرسود شم لوارك انت يب كس ركروف لب ناب نب ىتايق وووو ف لو لكلا

 ؟مماع لع اي« اخي لص ايءرول ابءس

 ؟لا اح ناويح د ؟راتارجبم ( ملا نعم ) ىف انت لل ؟لرلءناومح ا

 تقيقت كر ورم ديز كنك + كارب لوقت ليش لع سكت قيق” كدارفاو تايمانج نام
 ورقي لبي ومب ناويحروا حس اتاج ور ناادبح فرص ةقوجت للان لبي سارا لي لان نلاوبح تنكس لسن نانا
 سالب هريقو مضر قب«لرفدباقسم قم يور كك لاوكن نأ سنا ذس قطان تح كير شبس ربو مث
 روا ىتع تل ساس قررا حس قطان ناويح تم تاقيقت كن ادوا * . -ليئراكن كل يضدوجو لس نتن: لي

 ناو لسسل رنه غال فرت اب ثق قناه قكترراخس لوقت ناروا ف لوما



 نايباكؤبجا,””حرالطصا م قيل اوس

 ؟نرفر قط حج 22 ؟مكاقٍناسنن -" ؟باكنانا كه 5

 ؟ىرشب انا ٠١  ؟لتان امم 5 شمت م

 م
 كايباك “وهام” الطصا

 < ايك )9م ظفل كس قت ” هرواحبز ين واج كررقم حرالطصا ير ذ_ قولنا كيب انناج

 (؟تايكن اشا) ؟وهام ناسنإلا ليما: بجب_لو ت ركلاوساكت قيقح خل كي و

 ولايك كه وك شس كيا لاوس “نا ”ةركا ؟ ايكت دقيقتح كن لاس ردك سباك ا بلطم و

 كح آصوصنح رقيق لبي باوتجروادرك ايي لوصوهت سدس اوجج تاقيتوو ىلا كوت بلطم

 مضت ترقيقت لك بلك سا لطتان ينلاويح: مساك ا باج ؟وهام ناسنإلا_[[ل يب" : تجب 1ك

 بس نادجةءاتب تتقيقفدول هب ب بلطم اك اذن يكل اوسلو دياي كش درك وا

 هد« إو كتل ب لوز نا اذرجا رالف لسمك اني“ زج كيتشن و تس كتشل »رن لبي

 رقبلاو ناسنإلا تول لول: يتدرب اب سلا كرتش لوك لي اجل لا بسس
 كة آن مكة آن اوبحل ب باوجوت (؟ لن ايكاى ركل وا ليتر وا نان ) ؟ىهام منغلاو

 مكه لا ليك لكوشن مانت مروا جس هلكرتشم تيقن كرد ىكنلا تن ناديك كلا
 رز ل قارا ناو لالي مروا كس اجا لكوتشم بسس ليي“ ناوبح

 تنذو لاك غل لا اكو ( لاو نعت دب م* ) ىئان مة باوج قلع ليلك ئاشوكر انا ترو الشم

 رقبلاو ناسنإلا لَ اجايكي لاوسروا اجيال دختاسكس نا قرر كادوا كتشمم اقوم

 نا ءزج وج لتويك © لو هتك لوشن ماقول دج كا دس رك فش ع -الاو فاني
 فنا كوك < ماناكم وم بسن ا ناويتروا« لو هدارالاب كرت ل انحف انءمنوو لي كوتش ل ع

 تس آلي ع متييدوا دار الاي كرمت لاح“ ىف اند لن كيب لبن اكد كركي« نااسنا كوتش زج



 يمل صلوا ل 1 قبل اوعرايك
 "ياوجؤت (؟ لايك يرواراناءتشيد«لتءناسشا) ؟ىهام رجحلاو نامرلا ةرجش و

 ا كوشت قيم افلا قيم رك كل سا اكدت مكن

 كالاوس

 ؟قانت باوج ل نا لن قك أر ربطت رهط ايكيوج ل ذءايشا

 ؟ري زمن زو ناعأ ؟رجتو روكا ترد 2 ؟م: #» ؟ناشاولرف

 ؟ىر م ؟نانا ه نضل و 14 ا ور“ هه

 ؟نلاويحءاوم«ىلاي ١# ؟ور اسر ء ثناء كرك ٠١# ؟؟رامج 4

 متدذاي ب
 ليم لل سروا لك

 ديب سك بيرق لأ : ل سيمو كلش

 نوه انإ لفوز كيو تاتو لابطال كاك يت

 كس ناوبتر كس بيرق نص امنا« ناوبح : سحب وم تاو لبى تو لن باد قف عساجايك
 - كوم ىن “”نلاويحل لب باوج لي ركل اوس هدإي زيود نكس لكي دارمفا

 0 ل 0 لا ل ا ا
 مب يجد لرسول بادجج و د لاى رورض ان اك نجا لبي بارج
 ل باوج ول نس ركل اوس سس” تمخروروا لرفروا نان اركاك حس ديب لنجىك ناسا ى

 ارك 1 و باوج ايكو سرك اوس وم ارك وكنا بج يشم ل
 بابذلاو رقبلاو سرفلاو منغلا و تاسنإلار وام نادت باو ؟امهام سرفلاو ناسنإلا شم ع

 -لودارفاكس ىانم ل 2 < ناوحباوج كبت ,مهام رامحلاو



 نيم لو 1 لاو ايكس

 م06 آن اويح لبي باوج ون ليك اوسعتس” لكرفروا ناسنا فرصركاروا كس آى ان "م

 - اكومرش ىئ ان

 درب لم بيرل ب ل و كل

 نرد تيان تاع ف قف تير واقرا لا ها تيما" يي“

 اوجد «لرف راحو منو رتبة انا ق سيول يناعجا ناهيعل 1 نا لك نو

 ورقي وكن انا للان روا جس بيرق لش كنلاسنا ناويحروا لن فير بسس © لب نوم ناويح
 - بيرق ل مليك نانا طا لج اترك دج حس هريو منش

 هد لت لير شا تيما. ىلا تايئابوج لبر يعب ضلع لو واكتبي امك رعب لمت

 ا م

 < نلا لو كير شه“ ناسناوج لبن ىئ ان منك ريب لصناكن انا لم انه: سبا دكذ

 رك يبا دج سس نلا لت كيرشوج ل نا ديتروا حس ايي دريل ارح

 كنالاوس

 1 ديت ناو ني رت لاو رزقإ تتر وأ نير تقول ل ول فاجن او وللا

 ؟ىئان ؟سامح ؟لئاص ؟لتنان ؟ىئانمم ؟مم لطب

 -لاروا ع باوج ى اتم ءاربل_بسوروا منو ليث زج كوتشنوج لبي لوزخ التوك

 -هريشو لامك مشرد تبي ١# تسل نانا + -لودارفاهس منوي

 الاخ الشداعبلا لباقءمكسالاو لت + 2 لون ل او تكرر لح كو و لكوكب هرب ورق ء من لشم د
 ءالاو انين :لئاص ءالاو ذلك نك لا : لان ءمكنالاو تح ذب : كان من ءالاو ىلاربك لا ذدج « لاهم

 الاو فت ذب: ى انءالاو تكسر لح: ل انح



 نايباكت سبأ م سيل مع لب اورإب

 مو اود لش

 كابي اك ردسي لويكور

 تدبنل يأ حس لي لوتبن اي دهتاس كس لكى رسود كلوب لن تايكردق لكس اانا

 - د اس در ل انا اق نإ نت وب 7
 قطانو نامنا هيج دم نقداصري رف برب كس كرد لرب حس لن ليقود رك سي :قدات
 -لع تك ناتو انضوكل ويلكود ىما- < قد اصري درفرجر ب كس سودا ارم تس لي كاك

 ناسناك رفو نانا :بب_همن قداصري درف كك لكى رعود لك يارب كسب :نيإتت
 وك ويلكوو ىلا < قواص ري درف ىككس نانا كرف. ردا سبق داص ري درف كك لف
 - لو تك نيل
 لبي قرص د رواوب قاصر 1 ا كيال حس تسمو : قاطو 0

 ىرسووروا قلع مساعوكل جس قداصرب درفر برم كس كرسدمل لبي_ومش“ قداصريدرفر مرج كح

 روا< قداصري درفربرب كس نانا وق ناوبترك ناسن دوا ناويح: هبت لن عت لش اخوك
 ج_ قط ضان نامناروا للسماح نادي لكن داصريدرف "برب كس ناديت ناسا
 نر نر واو ققداصريدارفا لتس لكى رسود ىلكليارج كس تسب ريف نك 1 ضوصنو موت

 حرط ىلا لرب ضنروا بس نفد اصر دارفا ضنك ليا ناحل يم دوا نابت ومش
 ميو نم اعوك يارب لي نلا_بس لدترب ضروس نقداصرب دارفا لنك نااويح لب

 “لو ترجو نأ اخروا

 ومب ضلي

 -< قداصناناريدارفانلاروا لدار فادى كاس ناويتيب لديك ل هريغورمعو ديزوارفالضتوورواجس رب ضبا ل
 - قبو نام اعروا جس قبو نص اخ لمع تيرا يجو نال انرواهى جو نا عاع ناوبح



 نايباك حرراش لوقروا ف زعم مم قل اوس

 كنالاوس

 ؟ةانب لوتس لهب تايلكى ول نه ىل ذ ردد

 ل؟ووساناويح م ؟ناويح,رامج دس  ؟ميءناشا د#» 2 ؟لرطع ناويح ا

 كانا ور يف ؟منتي ناسا دب ا 22000

 ؟ناويحءساسح_!١ ؟لئاصءلرف ٠١ ؟رامجي مث 8

 مدزيل
 نايباك راش ل وثروا فرعم

 ود نلاوفء لير كمولعم بج وكر وصأ حو فاجن ىو بيت توك سلوم ةساج روت واي ذايوو

 ناس ماك قطان روا ” ناويحوك من: بج _ لون تك حرراش لوقروا فررعموله دايز اي . روض

 نلاوبح لبي ايكوم معاك ث سرقيقف> كم ولتمان نان اوك ميس سا _# ومب قطان نااويح و ايالموكل وود

 _4 ليبكهف زعم اكن اان اوك
 1 ضل مكر مانحرم بد« ماتدح : لن لهم ايح كد اش ل وق ب ف زم

 نوبل م عهسبقو )لكلا يرتكب نيت وفوز ل كش نك :مانرع

 ظ -< ماتدعاكن انا« لا: ناويح : جيت
 ناك ورع ع و ل اربقإ لو عش نار نسور ل كن عل رع
 -< ضاندع كن اسنا+ قطان فرصا قطان مم: سيبو "بكرم بيرق
 وصول لا ع 2 -تخرواكرو# »بايع ل

 فذ اج نون ؟ حايك طنمار سيت وم اناتب ري بج ج9: فصراوكو رك يشاع البيان لبا .؟
 كى او قطنمار سيتي ركع فيفتى دنيا ثلا دب ان الوم لم ورا بانك بك طعن كوك ور وت

 كه ب بلطم ؟ كدب لاكي كرم فيرختوو كوب حس بيرق لص فرص فير ج لكي سعرات لب تدابع

 -ه اج كف يرق س بعرق ل ما فرص إي وبن بكس بيرق ل سرواديتب لك



 كايباك راش ل وثروا ف عم مَ لاوس

 دق را لع شارو بيرت لكل كك ارا هب قوت قش ا

 م راك ناسناء لك اض ناويح : سمج

 ركع اخ فرصا هس طار واريح لذلك اج ب فزعموو كتل ىلا : ضنأن مر

 جس ضان مران لانا« كت اضم: تيتان
 تر الاوس

 ؟وركن ايب مارنقا كف ررحم لبي تافّرحشاس لذ

 لل ؟للان انت ع ؟قطانرب وج -

 ؟ساح 8 ؟لتانمت ل ؟لتئان ناوبح -* ؟لئاصناوج د

 ؟درفم نعمل عضو ٌظفل " ةملكلا 1٠ ؟لطع

 ؟ةئالّكلا ةنمزألا دحأب ًانرتقم اهسفن يف ينعم ىلع ٌّلدت ةملك لعفلا ١١

 لسفر ولباكيسوو« لي وكتب لب لوقت نما كق طن ات اح الطصاوج 5

 2وركرا راكي لب ارواولركوإي بووك ا- لإ ى اج
 مح قطنم رك رظن, ىرظن قنا متن ء ىمرب نا رمقت ءىرظنر وت ء ىبمدب روصت ء نفرض روت, ل
 ريغ تلالو ءريظفل تل و ءل عروضوم , حشو « لولب «لااد ء ازد « رتم ضغ م قطن عروضوم

 «ريرعضو ريظفل ريغ تملاطد «.يلقع يظفل تللازو ءريعبط يظفل تملاذو ءريرعضو يظفل تللاطد« .ييظفل

 «يمازتلا تملاطو ءرينمضت ملال و « قرا طم تمل و «ريرطقتتع يظل ريش تمل الو « .ييعبط يظفل ريع تلال

 لصف عرف« لبى ىلكب لاذ لك, تييماسو تنقيح« لزج ءىكموبخم بكرم «درفم مال
 قط: وصضو موك نيام واس دعب لم بيرت لسد يدب لن بيرق ماع ضع دلتا
 تدع« حرر اش لوقو فررعش جو لل وصتو مومح

 0 - ل فتم اننا لس دعب نو حرداغ حس اف عم ظل لحفل »» روا “كلا شساارواا* ل
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 ' لاو ناوتم لب ركمولتم تاب لوم ىلاج دن وكب جب كد بييتاتوك وم ىلاج نإ دمت داي نيود

 رادئاج كيا كاضاك ملعب اوك لش ' . ىج _ سس تكل مو روا تنجو ل رص لوم

 نلاج تيب سنس اجوكل وتاب هد نا قل ىلاو مش ءادناجرج لوم نس اج ىو دواس

 -<سالاو مثناسضامكهك

 مودل

 ثحب كوت

 _  ع اوكري زن لج ” د لاك انوع اول او نكس لتنج ظفل بكم و ريض

 -رطرشيظقروا ميله يضق : ليت لدم ود كيف
 ”٠ ىوبثكيك تش قرسوداك شح كيا لش لاروا بسك سس درفشودوج جس ديضقوو : .يليضتف

 اىرمود تش ليأ إي جايك يكس انوه اك كبل دي ل لاك جاك يز: بعام

 وكلوا-< كى“ ىف كفو ماع كس ديزز لس لاك لت ادي ز : بج وب كش

 تكل ومو زر رس ووروا عروضوموكل وا زج كس .يلمت يق لن تك بلاسوك عر سودرواربجوم

 قي رخل وج تروصوو مىرسدد كمل ع لآ ةفلا تو كف وم لقنا ىزر يف ء سعيك ب رمق

 واو ورك ريشا و فصلي سا ل ءاسوميس نال © ١ ماك

 - وم يضف قحك “حرموا نال زك لا انوعجت اي وم اسم وم قءاسيكل قاد سا

 -وم ايكاياتاندمن نت ع مايك اياتيانرم < باكي د
 - ايكاب جوك دم تكل م لام لبيك ين حايك ات وكف عمن مل اع دي نش ى



 ثكب كوت مل لالسارسود

 2 تك طباروكس اه رك لاو ظفلوج ب لا ترد نايمرو لس لوور ناو رواد لع

 < "كببار“ ع ”ةظفلر واس لوم ازعك رواج عروضوم "ري ز” "لير يضتق لا اكد يذا جت

 لمي ضق و روصر طق, يرعبطرضتق صوص تق : لاب ريم ”راو ىي مي

 لكلا مف لي ز : سم 91# يخص عروضوم كل يل يضف »و ا صوص أ

 برت نا وادخل وا ةوشتالا

 ناسا: ست 9: ثري دارا وري ويفك لكرطتواوم لك روضوم اكس يفق : يبطيضق

 ث_ يلي رفاه نانا« هليكم وهف نانا متاكد روف لب لاس رف
 نايب للم سا تكي رواوم ري دارفا كس فكرتك وهب لك عروضوم اكسس ريضقق»و كو روصكضق

 سا: وجي -جادناج ناار: جين .يدارفا لحباب بس .يدرفر جرب هس لكلا مكل ومايكل
 < مورفربرب كس لاك ومرادئاج مكرواس “نانا” قتلك روضوم ل

 : لإ تكوب را تاروص/نااروا لو ليم اي كدروصيضت

 يس ذم يلاسءديلكسبل اسي جريج وس ديلكجوم
 تاغ لوليك رف برب لس عروضوم كغ اجايكن اهب ي للي لش هروصكر ظققوو ١ يلك جم

 -ه<سدادناج كاسضارج:بتد<
 تبان لومةليل و ارفا ضب عروضوم وه نيب ب لبي لت روصو امج لووول“

 ل نلاسارادئاج ضن: يي
 ايفل درفر رج ل عروضوم لوم اج ايكرج اي لهي لت هروصكفققوو :يلكبلاس

 لزج شن لس 2 -ترابتنال وتلا عروضوم ٠ -.انومردقم تكا طيار لي ىلع ناي

 رواه ريجوم لري روا< هس عروى موهفنلب لو لب عر وفوارفا لوك ف د تاقيقت سموها ُّ

 رادقم كوم ضباب لكاس دارفا سافرت ضروا لإ تبل و روسوكلا 3. هس لال ةنااسنا لاه كلاس
 - لير ناسا لولي مبلاسروا هس يجوم لي ل كروس ا ةاج كن اي



 ثكب قميطر شب يضت 7 قطا

 - لاير نانا لو: ج_تايك
 اك لس سس دارفا ضنك عروضوم لومل وب نايب هب لم لح هروصكي ضقدو : يس بلاس

 لاكن اسنادادناج ضن: ينجس ايك
 رج مك اهايل ايي ش يدا ' ح_ تبان كليك و رفا كس عروضوم لوم يظقوو :لمجرضت

 - ءادتاج نانا: بج _ ليي قلب تسب ان كي رف

 كنالاوس

 ؟وركن ايب ماسنقا كريضتق لي اياضق للي ذر جر دنم

 ؟جس نانا ذوب ؟ ل نادت ؟بس لءدج ذر

 ؟ لئن حاب نأ نانا ضنا ؟نونل_ او نتكل نانا تا . ؟شين اج اعدك لوك
 ؟مسالاو ل صرادتاجرب ؟ لبان ارقي لوك ؟جسالاو ما وكر

 ؟س راوخ ثضيرترب  ؟عسالاو تزرع عطا ورب ؟ل لمز زكر

 00 مم
 ثحب كبط بيض

 - كوم نرو لكل حر روسرلا : بج را لح لويطلوو وج سس” يق و :رطرش ضت

 ب ب اوناعايآل ايدي: :تادشلا 5 يطق اسود كو ند“ روأ < ينفق ليا ''كلكأ_ روس“

 لولوي نااساربر مكه سايكا يكن ايب يري لالا لس لشي ع ١ ترتب نانا: يعج تاي
 ىلاةولسرسودروا مدقموأ ضقق لبي حس ليي نا 0 ده لماذ بالرب ف -الاو رلى راسكاو ىذج اع *

 واج دخت اريك رشرل اهيج < اهيلا لابي رواج تؤ قاب اجرا صاخ لش لوفودولودددا ب - لئ تك
 سارواومب ىاطاجرا صاخن لع نويت ل وفود نلامك سرر للا لج < قدور انوه اكسر سدد كيك سانا“
 هودي ذم ريضق كيالي (1) كوم يداك ررطوو نتن قوم مولخمبس لن لوم يظر شل بصف كايا

 انوم اكل ارجو لعلم للي لولوي ردا 0 قا هاي ومر أوم قرورط انو دش انومتاكعسرسدد تس اه اكد نايم اندم اك

 وب قي هايوم لارج حس تاذ لكى“ لويس اي كوم ناايي انوش



 ثني كيطرشيضق 4 لايام

 روا-< "ئيضق ارسودب' جس صدي ندي” دوا س يظق ليا باو احدي دي” جس هذي نأ

 ثنا ل ل انو .سودروا مدقموأي ضق دي ح لم نا

 -لصفنمفق,لصت يطق : لؤي ليم ود لسيطر شريت
 هسرسددرب ثيل ركم يكس ريضقق كارلو تايب لع لامك جس ميطرشريضق »و :لصتن يطا
 دي َ : سج 6 ابكي ج وممن ول كوم متاك توبوا دو مي ىفأإ توشك يضف

 رادناج لس لاري نوم كاشا كس“ دي زلم يضف لا و ىئرادتاج ل كانا

 0 ناشاريزرلا : سبح - اكومب بل اس ل صتم وأ كوم مكي ىئركروا تح ابيكم اك نلوم

 ( فوكس سا لع ترروص كذ وم انا“ ديزل يق لا وعي و دعس يأ لوك

 د 1 ىف ىذوم

 ابكت توهثلس لادجروا كرجل يمدد كس لوزجج ود لش لامك سهيطرشريظقوو : لصف طش
 0 رباب هي تشرد اي مجدا تاس رجوم_لصفنمو اونو تروم كلادجرلا-خج

 رقيروا تخرو سس ىن كيال < قلل تما لاف او رقيروا تخرو لع يضتق لا نومك

 اب لاب ول: جد لن تكبلا سل صفنموكيضنق لا نرم لكى ىف كل ادج كارو" قيم لل فود
 ك_ لوب ريتاسدجتاس ل وفود مللي لم ىلادج لي لاف اب لوفود نا يكتم -اكومب داي كوم الكأ جرد وس

 يقاقتا لصنع رطرش مو زل اصتنر طر : لإن ليم ود كلت يطرش
 اى يضق رموو  ىلاترداهيضق هبي ئ مدقمهس لنج” يظقوو : يمورللصتن يظر
 «س كرورط انو دشاكهسرسدري وس كيك م كفاح ركع قلتؤتسه ىكاراترا صاغ كيك لش نادال 5

 كفو شا سوم لح (الاوذس آل يرعب ) وم م توم ل نوضيروا لورض جت

 ءاكوم درتي وف اوم خو لتوبل 1 -ايكايكر تكن وم نا زوحك قت 4 < ايكايكت ومتاكرادناج ثم ب

 -لؤ ةسوا رت لاب تنو كيان انج د كرصاعروا امج لي لوفود اوم ولحم ول كوهين تخ ردو كوري وا

 دج لصت طرشي يطوو قلم ف



 ثب ليطر شي يضت مو قبس سبت

 "_وم وون اكيلكأ_حرروسرلا: سع "وجر ورضا نور زان لراس زمنا م 5 ١

 داب وبن قلعت متأللا ليث ىلانو مدقق لترك لنا يطر شري و : قارس ع

 -<ج "نااوب_رمتي لي ءادناج نان اركاكل يكل وي: بج لوب كوم تأت انا يضقل وثوو

 قافثالصفنم_ر طرشي وانع_لصفنم_رطرش : نع ليم مو ىلإ لصفنم_ طش

 للا نكايصرد لس نا أ تاز ىل انروا مدقم كس نسل ملصفنموو :ن ١ نع اصخم طر

 ملال و ىل اتوا مدقم يا تف ”اروا“ قال”: وجيد تفنجإب عس قااطي دعي: بجوم قي

 - لوب تان لع تش كيا لسا قت ايدك ادج"ت اذا كنا

 كلب مرش لاذ لادج لي ىلا روا مدققم لس لكس لصفنس يق هو : قانا لمصفتع_ طع

 الاو تكلي ز_1 وج و نبك ون فوم انناج دن انهكرعشر اوم اننا نمل شهري ز: بج وم كوس أمات

 لارج للم نفك نيكرعشروا تكل نايس تاب كيا تس ليي لود نا فتم سرع اشنإب

 ا را - لبي ىرورض

 هرطرش عما ةعئام مل صفتم_رط رش, يقيقت>_لصفنم طر شل: نين يسم ل نيتي ىك لصفنم يطل
 م

 لاصفناروا لادج ىما لبي ىلاتروا مدقم كس لس لصفنم رق وو : يقي لصخ»_ط
 1 مياس كش كا لود شدوا لوم ياش حس مز تبا لي تح 0 كا لوثووركوم

 رادتاج كس نانا توك 7 2 -<_ىقرورضا:وم نوري ذلك حرروس لوك ١ ٠ وم دهتاستاسرور ضم ١
 لاثم لبي ف الغرب اتزمرادناج كانا بنت اتت دن اج بس تي كار يخانج - ليكى رورض انوبج نلاج بس اكتبي سوم

 : سمج _ سكر ريق لس إل رباب ج حسو اكل ودرع ا تفج لوك 7 _ نلوم نول انكدت جرروسركا ع

 اكون لف اط اكوم تفججوج اومن تفن كوم لف اطوج لك سرج اظ لوم تايداوج وو ل اطروا هرمي ودجر اجود

 ىاياسقافتالكاب + < --.قافتا كك بودل لك ئاضاقت كلادج تاذ كدر عشرواتتكل نثع د
 تنتىما ل نلا نش ب ١ ل ىلوم عت لش وأول ع تبع شدو لا حن لت اب لوفود ل هي ذاك نس ايكد
 52 وها رسوو ولون مورحم كيرلا ومع موريما سور وجدو ومكيارلا نشب ثرادع كس وو ورك َ 1 اد



 حب ليطر شر يضت 1 لاس

 «لومب لووول كوني وأ _ومووجوصرورطارسوو وأو رش فروا وه ش زكر ارسوو قوت كيا « لو

 ايكوم قاطو ايددع كيا :ومجيو_ تجي ع قاطأ يدعي: بج لوم ش لوف و درك وق يشدو

 - تف شون ف اطدتركة مانيبادرع لوكا كوت شرواك ل وعش للود كوم تفج

 دارج ومردتاكس خخ كيا مد كيا لوا دقت ضب لسع قو خمس دعنا
 مي: هجج د لومرش لافوو ىلاتروا مدقتم لبي لاك م ىما تش للك نسمي لاب : لام

 تش لوك نابي لاب قلك سرير وا تضرد لش كيا ومجد رمي ب تردي ةش
 - لرفو كلاس ا: بج _وهبر تيب وم تخردرت

 اير قا قرااطا هادا لارن زهرا ن6 دي نام واقاوو طولك ع
 نما كدا " اجوم خمتردتا كس مش كيا لاتروا مرقم هور ب الوم لاب لام

 لاي ديزل “لبو رجس مد كيأ لت اب اوفو دير :وججي دعس لاألاو بسد اب

 بهنب نرتب « لابس هذ داوم لمن ىلا كل ين قوم عمل ووو لاب - اج بسور ووتش ل

 كر الاوس

 متناول كسيطرشروا ؟ يلت هيطرشب اكوا يضرب دك انج لي سويته وب كك لي لي ذأ
 -(هش قاط ون كوم تفتر وا اومن تفج وت اوم ققاطللب « تفجر وا اجو ىكقاطددع كيال اكو شامي م

 رج د دووم جرين دوج قكل كس يجب لوك لاوس جسر جترين اي سيرغي شرج كسب لام ناس آتس للا
 - لإ لبزجج كح اكا لرب اعدجم انج د ترتر يفر وادم رج يكس انك دوا كوت ورك حس لش ناو
 جير يب رجروا همس اج قد اصرجبريف نيا دن داصرجر ينيج لب «هوالع كس لاوفود نلا كيا رج كيا رج للي
 وادب وخد قير وا انآ داص برجر ب يش يق روا ساحق داصرجتريف نكي مآسي قداص

 اي اتممش لش ىلاي لكب اج لاي نو “نوم ضلي تاب كيلر ط للا »اني وؤ تدواانوم لي ىلاي نت

 اناج بوث وم ةسوم د لم ىلاي قت اج اياي اناج بو ثدي اج لاي تاو اناج بوذرت” تاب كرسدد دوا عاج

 - انس لاب ساجإياي



 ؟س موكل كل صفتمولصتضروا يلمتحررط كاوا ؟ملصفنماي لصتنم ؟س

 ؟امركاي ل يا ؟جرورضمت لع هش يرلا 4

 ؟س مت ناننالكسالاو ذانبنجا روحا "  ؟جديفسإ < دادناجألاي كيب د"

 ؟باكوك ايهاب ورع -؟ ؟ج لااا هس ماعييز -ت
 ؟لثرهماب ب لير كريز ؟بتتاكاب هرعاشرم <

 ؟تاشمإ تارغريز ىف ؟ت تسرد اب هرايرلاخ -1

 ؟وبب الأ روس وف كوب تاركا كس لاكتساب تأ

 ؟ رب رانا زكوشورلا نار ؟ ب شر نسون هلل جررومرلا د

 ؟ل رايب هور وزد اغلا اق ننس قايفانلا دع

 ؟ تنك دباب < تن كين وأ 0

 مدابج لل

 لاكم و لومتو عوضوم كتررعو لاد طرش تدعو تشب ضليت

 ناو رت رد فيما ل“ دكر كو تفاضا و طرش تدعو

 يسرك كك يال تاب لم كارواربل اسارسو دوب: بج وم كيال ل ومب ميرا يقود بج

 - لوب تيك ضقئتوكف التخيل وفود نات < ذر انهكانوجرورضوك سود ول لبنا

 ملا ديزني نو لس يهتف وروو لكسر عودوك يت يفر ب تس ل اذا
 ارسوو وأ اوم تمام ل نارا ل ب جلا يفق ل ونود ب 0 ليكمل اع دي ذر وا

 < ةيانبك سرور ضل سود وأ ل ارانوعت كك يارا حررط يا #.انوبم ليتل عدد كيأ ١



 اياك نت دل لال اوت

 هوب دوم ضلت لبن لويضقو و ناتج لن تكل ضنايننوكاف اخ ا »لا كس نا_اًكوب “عوج

 روكرن لاثم : [لشم_ لوب قلع وم *م ركل وفود شرا لو ةلعوم 5 0 مد ليا ل ونود

 هت اعدتروادمب م اعدادي ذك 3 [نكسوج يب ثروا#.(نكسومم لبي ءومدش م اع واو مل اعردي زل

 لولو د وو ليج اكول بجج للان لب ناب لن لع اين عروضوم اكن تن كم وصكضقوو ومب

 - لوم نس لع لوزيج دع

 اوكري ز امك ز: بج _اهوم نا نتوناكل_دبعروضومركا_وم كيا اك ل ووو عروضوم :لوا

 سب” ض نان لب لوفوو نا ليج عك ورحت ارك يززروا هس نت لبي لوفود كلا لأ
 ثاكيأ لومركا هوم كيا اكل وود لوم : سود - لإ علوم يد ل ضق لوأوو 3

 ب” شلت ل لوأوو ناءعس لاي يب يي < | وكر بز : بحب ءاكومت شل و كوم

 زتاو مت كيا ناكم ركوب كيا ناكم اكل وفود ئنتم لوم نفت لب ك.راكر ضقر وأوووو ل

 بعلو لك امن ناولوز اد اس ايش ,رمكري زروا اهي لي ري ز: بيج اًوهدن ل 95

 وك وري ز : بحجب _ ومرت شلت وأ كوم رش كيا شاء زرلا_وم كيا اء, زاك ويطق ل وفوو :ك 2

 كب لاهو ل وجل وفول ررط لا لس لحل اجو لاول عررط للا ل -لطتأبحررطاىكا
 طرشي صوصخلو فرص انوم فتن يب لوزجج جنن اك بيب لطساكلا ب  انومبت كيا قوم ا كياركا

 ضقت قانا كجم 1ىت نلا فرص و لبي صوصفو هيب اهب بلطي لس قل يي هروصتوو كنان طرشي توي

 لوم فذ بع ف وم يش زجر وا يلك وفود هوكي هو ع طرشكيأ قكروا والعكس نا ل هروصكودرواءبس لاكي[

 هرموددواوب عروضوم تب كيا لي يضق كيال عررط للا ف هاج ن ومنى بس دعب لمن أكس تلا جنان
 _ ل وم ترو وب قئابيا ل مق اوكا أ < انلدباكل وم تيرا دواومزيج كرسود لك

 لحوم ىف ومب” فو درواومازعكريز لي عن اوكا لو تلح وم سس لافود 4 -_ قا ل_ومج حررط ىااروا 4

 روا < دوال كك ياركاروا اكوبم ضن وف بوب ىت كيالي كن فود قدك 3 + اهي وو ل عقاوركا لو

 تشو ٠ - ون لايت تروا كس ود



 نايات مم قا

 لن قوم ىلا لت اب لوو لاين ل نوثود نا لاك فلو تاردي ز دوا ©سازتك

 يضق_(1 ئثم_ لوم ليأ يفق ل ونود لبي“ لروا 5 وش : ليج اي د لو قلتم قت ىلوججروا

 تأب ب لا سرسوو ول تبان كليك عروضوم لف لوم وم أى كك باغ تءاب ب كا لبي

 تاي ب ل يتق كياركا حرر ىلا_ جس لاك ترب ان لصف كيك عروضوم لوجو قلى كتب ان
 كفو تباغلس لومي لاا نتي ء تبت ةوقلاب كيك عروضوم لومي وم كت بان
 َّض ء لد سب اه 5 وقلي كبك عروضوم لوم وب تاب ري لع يتسسدل < تئايلورارعتسا

 وم دش شرد اكو صلانت بنت« حس كت لذ ايلو دار عتسا لك سوم تب ان كس لولبي عروضوم

 ادب بارشيي دواس تدق كف الرشن لع ساس بارشوج ل لوب سامكل تئألاي: جي
 لووول سا_اكوهرت ضنائت لع لويضق ونود نا وف ليكى او ف اا شن لخفاب سس لبن لو

 لب ساروا تاق لك فس ارش لي بارش كل توب لاك بكل بن دكا لاب لإ” يفت
 تس مد كيا لع اب لولدي كك ا. اكو ضان ل ليتم قى اارشن لي باش

 برش كثب ساروا < ىلادبغال شن لخفأب برش كل تب سال يإئل وبا يش ليتكم لاب
 كوم تفو ىلا : -اتكردادعتسا< حسم نع هاشدابةوقلاب دي ز بحجب تنذايلووارعتتسا تمانكسوم ل

 ليث ةيسس دربك ارشأ اجو ا قم لوم لا ديب تيفيكى شن ىلا لي ل ريش ذا اكدوا كس دي كا 3 +
 < لوب زج كف اوم لكلا الاول مآل ين لوب للي تادداحب سبح قكك ني بار شر كل تهد تس آووركري انب لا

 كلارك با ل يتوب قروادارعتتسا_ لن تك نآوك وبك ازال ساكس لبن اجوم ان آكل ب وولدت رك

 دارمي لبي يضقالسي راس لتس ا ا سودروا جس رك باري هك ب كيك لي اج كسب يفقوو رب تهدبن ىكهريش

 وممن نانا جالظ لي لويضق ل ووو نان لوم لأ يب تنفصل ومركب سا ىلا قنا قوقلاب لوم

 لحفل روا كور شنب ني جنان دس تاق لك فس اا شفاك سي بلم اب ولوج بس وخ اكتر ابع كنج بل طم قب

 لة اب < لكك تس لم لئب نت لأ
 5 ىرسود ول كوم لوجج لير لو رمد كوم لي فكلارلاللب هم



 نايباكض نت مم قبس

 لبيك قل مت اب لولو يي مائل ىلا هدب ضنازت تب بنج لاثىلاو هس الانف لف
 ومن ضلت وف اكومبرت قافتا لي طرشركا د4 كيأ طرشن لبي لويطتل وأود : تي دق

 لم ناو انن انو را ستلايت ايلكلا كري ز ءوبم اتسككو و ركا لإن قا لايلكلا كدي ز : بج

 ا! ىر ديا طرشبك كسا ضن
 هليل عروضوم روي لومماكه يفقد يارا نتي وب نت يقل ووو لن دزج دوا لك ليام
 رضق ليا للي اكد شاسيباركا ومب ترب ان كيك زج اخ ىكا لي يفق سدد فوم اهكا يكتسب اذ

 0 لومي طع عروضوم ول لبي

 رك للي سويط وفود ولم لبلاك سو ا الاك مال ول: هيج اومن ضني وم تب
 ا لبي سار كن ليما -اومب ضن وق, سيئا اك زج قتو اكثروا جس لاك زج اك سلس دارم
 رضا ليبي اي كوم ثوجج ارسووروا لت سوم ديفسكس للا تاور كَ لس لاس قداص ريض
 قبس لح سيال اك لكك يل داري لام سسفودروا ذاك ل كاك سيل واعي ل

 هس ثوعت البهي روا اتوب لكل اك ار اس وول لح ا و يضتق اسود كل سا _اكوبب ضن

 دارمي نام تع ازاى” شم لبي يضف لمي ركاروا ل تو: ريفسءكا تناول حاو لاا

 ل ليلوارميب ل“ جس للام" قتل ل يضقيسرسودروا جس الكاكا زب كيك
 سرد ضاتروا كلب اموم يفق وفود سئل اا مانت
 مخ سب تدبنوج لكل ومب فقالا تم لوم نظل ب تداضا يضل وفود هو : ليو أ

 ريز الشم_ اومن ضن و كورت اياركا وم لبي يفتر رسو» نط كش نا فرط

 لومي لوفووركئل ماس ضان لبن نلا جبس ليي اياك كدي زواج باباك د
 داتا, ورلا تالا لدي داوم تدرك يي قل نايا قري الشم م ضقت بتم ىلا طش اها
 سي ليي ركروا ل وم رش تك ركا وت ىلا ءاكو تر ورض تموت كيلا س لو كلكب ث وحبا نكس لاو قب لادن

 -ك اجو وج وفود لاك لول هس .اجايلوارعيب لي سسدددداتس الكم انقرك اج ايلدارمي



 نايباك نايت م لاق

 لاي اكركري رواج ياي اكورمري زك ككل و ركاروا فرط كورت تسب كيسا قم
 لإ ةعوبت يضقل ونود ري كوب .اكوهرت ضن ان لم لولوو ناو

 'يئامث تادعو ري -< ىرورض كيك قات نوم فتاك ل ويطقوو لب نب « لإن للبرج أري

 مج آنا ى ل بي نان لومي وروصي ضنق ل وفود وو رك رواه نايباك نقص وصخ وزر د لن ىل البا

 هوي هي نلارك يهوي اي ىلومروا ل اا طرشي كس لا هوالعروا_جس ىرورض افق ا لي لوزن

 را - كوم يمزج بلاس لطبق الك جوس ني دوج تاج ارو قلوب يلكك يالا ح 5

 بلاسروا_ ل ليكرادناج ناسنا ضب: وجر يفك سا_ سيكي جوم: جس ءادتاج نانا

 ضني ضيا ات لاهو لير نانا لوكا تجر كوم مزج رجوم لطيف اكريلك

 _ كوب لرب نانا

 كالاوس

 لاي < ضننت كيو زن داب ل نا لإن تس اج تك ابكي يضقر دوجروا اني ضي كاياضق نا
 ؟يئأرر شى وكل للا
 ؟مس رع لي لورادناج ضن ١ ؟سءارئاجا وكرم (

 -جقرورضافتااك ويضل وفود لب لوززج دع لترك ت اقافن انآ هع

 كسا قا انوه مزج كيتا يلكروا اك ومب مولع سس ىت فيلر, ضلت ون انومبلاساك تتفا كدبج وملكوي

 واو 1قتير ا كوع نت بلاسس تأ كلكررج وم ايكوم تبان لبا وج مولع طرش

 هيجوم يارد قابل الجو بت  وفود نا يلكدبلاس كي يلكي رج وم كيأ لاي تاروصكك وج متووكى دي اش
 سا ول انزم يضق ارموو لقيت كر فق كيا بج كس ب باوج ؟ ف الت: لل قتلا كل وفود لا« زتجبلاسس كيا يس

 كيس جبل اسسدك اي دانت كتير لي ىو يان وكيس زج بلاس يتلى ك رج وم بسحب جس اتم يضف ابيب هو لت كسر سود
 ضيفي اج ربجوم.ل اي دانب كيب لي اق ايات وكيس زج بجوم ليلك كبلاسس بج عررط ىلا - كوب .يلكبرجوم ضي
 - لوم مولعم يمي كو روصك ورايح اكد يكلم



 ثحب كى وتسمع مس لسا

 ؟ لالي أور ع لظرهتورع ؟م لالش خرو ناسا لوك “٠

 ؟س لاروق تاروك كر 5 ؟ لاب اكورمعرلكم اب اكدي ذرب هه

 ؟ ل رادنارييفس ضم ؟س م ناسنارج -<

 ؟ لون ل اونتكأ نارا ضني ٠١# ؟ لإ لبتمح_ركرادتاو ضنا _

 ؟ توسل بتول ندد ز«<س اتؤسوكت اري ز 17# ؟ لدى اكابر ضب ١
٠ 

 تحب كى وتس ك
 روا اج ايد رك اج ارسوو وك زج لوا ل فق سال ياك يفق ىل ى وتتسم سلع

 روط تيا ثبلي ثلأييروا ةس اجايو ثلأ لكأاب شم تس اجاب داب زج البيوك اب سرسود
 ركا البي دوا سد قت اس كو ب اذلا اكس اوج ارسود ون ايسيضق البي كرك ب رك
 لاروا ءوم ىتابلاس قم ارسود نومي بل ا البي دوا ومي نرجو ل ارطوو د كيور

 -2 رارزناو“ نااسن ارب : بج لإن تك ىوتسم ستايل يي ويضتق وم كس أ سود

 لوك ناننارادناجرب لاك شري - لت نان ار ادن اج ضتب ككل _ن سلتك ا

 ستاك كب اسسروا 12 جس اج آي مزج رج وم ستاك لك ج وم لس او لءا _.اكياج ومب طيري
 رواة 1 لبنان ارتب لوكس تال سا « ليج اان ا وكب تلج هي ييلكبلاس

 لوك ناسنارادتاج ضب بتيءايدركارسوووكن ان ادوا يدرك البهي كر اد اج امت اسود راد اج رول امتزج الب نانا لكك

 -<س قسى ارسدديي اج يسلب رواه بجوم ىكارسدديب هس بجوسيضق البيرو الكل لت
 سكت جسررذفق لسا لم اوفو رخو اعدك ا وحكم ىركبم ليتم نس. : لج لنا وج لإن ل اراد اج تس تب كتبك
 ستاك رادتاج نانا لطتبسجب ءج اج آي مزج ربجوم ب كتي ربجوصروا -ايكومطلغ 2ك ساب ردنا

 - يآ ل بك لكبر جوسروا هس آلت نان ارادتاج ضب



 هروأرن يقطنم راح الطصا تسربف م بلاوي

 ل امواك اذ ارادت ضو و“ البس روط “ ىزال جرم نك للاب

 -_اكومرت 5 قراسؤت ربل اكزرلا ءشئرادتاج كاس (ضتب سلتك سا

 كر الاوس

 : نيكل ر مت انتقل زر جردنم

 ؟ليكناج اعدك وا -' ؟جس مة ناسنارب ا
 ؟س لذ شيرت ا ؟سس لال ثاعا وبك و 5

 ؟الاو ذه دك زامفرم -* ؟حسزيزعالاو ذ كت ع اقرب

 ؟ تح دب ليك ارنا ضن ج١ ؟الاو ث اج كياوكادغ نالسر <

 ؟ ل ىزارن ناره فنا ٠ 9 لو تك رو زور نارام ا 6

 ىتي مت فيرقت تروا نوي قك تكلي قطنم تاع الطصاوج لي لوك مانق ىكاياضتقا :ديبنح
 وهيل حس سرسود ليا لش لب ارواولركدايلاب زوككا لاب تسر ىكا نإ

 هروأري يقطنمت اح الطصا تسر
 ءيرلكر جوس, لمه, و ر وصح روبط, صوص لوم, عروضوم ربل اس «ررجوسءريطر شو يلتف ءتجج

 «بل اس لصتم رج وم لصتم ل صفنم ,لصتم ول رإ تءاروصخو سس درج .بلارس «ريرلك بلاس يس زج يرجو

 «ريقيقتح ل صفنم ,رقافلا لصفنم ءردانع رفات هيمو رلء ىلاننءمرقتم سيلا ل صفنم ءجوم_لصفنم

  ىونتسم كت ات ارو . يضل بق ضقت ولأ عام« عما دعا

 رك نمل يفسراناب ضلب[يب سكك يادئاج د يفس نب لد سابقا قس قلك جسرا
 - ح مشي وج اكومر اينعا اكس كك ابل لبن تنس وب اكو ع اكس قطن بتل شار بقنا

 كجم يكب لاس ون ال بن ق واص ليي يس اج بل اسس بستب لئوبك يلكسبل اسمن دوا دوك ن لب نينا هيي م زج بل اسد ٌّ

 < انومب كيرا دئاج نانا لولي لكدبلاس تي ار واس دادناج نانا لئوبك كة[ قداصتيل



 و

 ريم دج و لإ انمي

 -_ لما رقنتساء سايق : لش ليمن ل ل وم هك هذي ةفير تت كلش ) تن
 كيلوت ليي نار وك وينعق "نارك كنب ركل سس ويت اين ايود كياوج جس لوقو» : لايق
 نلاسنارج : بج < انالبك ايق تنس ىرورض انام وك ست يضف دس دوا ذب اننام ىو يضققروا

 بي وكم سس ساس ناوتول ناس تكا وكلا« ل يضف وبيب جس متراداجرم دوا« دادناج

 انام اكل متر يضفق استر وا كس لبن البكاي ون يقوي لمي لاس مس نلاسضارج دكا كك كيانثام

 رغصا ماناك “ناسا * ستي ح_ عروضوموج ردنا لس مييتنروا ولوج بوس” انالبأ هين جس مال

 تك رقموى اب ءاج اك يقر يضقوج وا لن تربل“ م ”جج لوروا ع اتاجاعكر

 ب“ جس مترادناجربث ارواج مدقم كيأ “جس دادناج انامل دوك لاثم : يي - لإ

 روا لب شكل قرغصولس اوبب ركذ اك ( عروضوم كس .يتنن ) رغصا لبي رم دققم لسن م دقم اسود

 رب” لب روك لاثم : بج ا لن تنك يربك وس اوم كذاك ( لوم ايتن )ربا ليي مدقق لسن

 م”رادتاجروا* جدول.“ كانا” تتم تصا لي لامك ل لاس قرغص“ جس رادناج ناسا

 لبي لايق تش وجاوسكسر بكا ورغصا رواء رك اك كتنربل ا لب لاله لحاء ربل "جس

 روارغصا ير ككل لاس طسوادع“ ئادئاج” "ليي دوكرن لامس ىل البط سوادح و وم روك يردك
 - لاء اناجاسالاك يق شنق كل كس تلو جس اي آر كذاك اصف دودروا جس اوساسربلا

 يجن ل او يرد تاي ظنا

 -اييباو ليل نام وكن ارا لب« لو نس اح لوب قف اوووهاع

 ري اهركرب رواء ادكى درب: بج آمزاإ كف لبي نار ىتاوك ويطق_وججروا تس يفق روا قفاو ني

 - رب رج مز اليوت ليل ناار وكن ارا«



 2 نإ «ودركف زع كج لؤفودول اسوا دعرل سي قير ط اكغنل_ اكن يبن لاق :ورن اذ

 ناسنارمب” لاين يدرك ف دع 1س طوال "ازمات سرق كومبو را

 - ا لسروا رو

 < لوم لصاع تنييب كل ايقوج حس سم لإ كسربكاروارغصاوكا يسوادع_و مرعب لس لا

 وم عروضوم لب كربكر وا لوئريب قرغصاعسوادعركاا لن "راو لكر يك وا« لن تك لكلا
 نوود قربك وا قرغصايسوادعروا_ < لير وكري شنق ىلا لاش لا تنل لوا لكشوال ا ون

 '" سا" ين لئرادناج رتب لوك واح رادئاج ناسنارم : بس ىلاغ لكشوو ومب لولب

 لكشول لما وقوم عروضوم لبي لوفود ربك لرخص ايسوا دحركا روا - سس لايرتب نانا لوك اك

 روا لوي بع قرغصركارواء ثلا خو عروضوم لب لولو د رواء لكش ىلاخ وت لور نوفودركا_كيبج رب ساقي رط لاب
 مترياشوم تعبك د فلخ بنحو لع لولاه نا ع - حمار وتوم ثلا اكس ارمير وا لوا لاكش ةقوبب عروضومم لبن لربك
 كاك اجومب مولعمولم حس هدعاق لاح وتتذي لع لوبان كس آد دعاق اك اكو لوجب ومج كارت لبي خي وسجو للا

 هس: ميلاسس لاهو يكسب لاس لاير وايت زد يجوم لاهكروا تس اتم يلب جوس لابن
 فياردا لكك ياروا كه آسبلاسجتن أ سبلاس لياربج وم ليا عسل قربك قرغص تجادل كرجدد ملهيتتنؤنلا
 يتناك ل اثم لكل كش لبي كل ىااك آى لك ف يلكل فورا ىتربجوم قب جوم لاوفووروا كه آيس لس يس

 -<س يسار بجوم اك روا كرست يلكبلاساكىرسد ديطكبج وم



 سماق اقلام

 رادتاج ضن. يبن لن لاو تكل نانا ضن وا حس رادئاج ناس رج : بيت د لن تكل ثلاث
 دهس عيار لكشوو قتوم لول بي لربك وا عروضوم لب رخص عسا دحر كاوا لن لو نتكأ

 - لن لاو نتكأر ادئاج ضن: نتن لن نانا لاو نت ضر واح رادناج ناس رج: جيت

 ظ جير ا] اوم

 رواوركتخانشوكى ربو لرغصو طسوا رحوربكاورغصا لبي كا« ل تاج كلك سايقرنج لي لاذ

 -:ركنايبوك ان
 ؟س مسلط بربر واتس قطان ناسنارب ()

 ؟ سرير ادتاج لوكروا هسدادناج ناضاربب ()

 ؟جس الاد انها زوحكرب روا لين هس ظوحئرادئاج ل 0

 ؟تسارايياكدشلا ىزامنر مروا لوو ىزامض الس ضخ (0)
 ؟ اب ليلك الاو لس ا نم ىسر اذ لوكروا لب لاو لذ اذنه قست ناس ضل” (0)

 ؟ل عتشدثلا لاو ذك درج دواس الاد كه بكى ذانرج (9)

 منن
 ليم لكي

 -لارقاس يق ءلاثشتا "سيق : لج ليم ود كلا
 ومني مزج ء زج < اد واو ليج كيا اول اكادول جاي ىرورض قف انو ناي اكيتن ل ب لايق ل لادرمتامرف ل

 رك سا ةساج كال حس قربك لرغص ب ادور نيل شاد يروا لع ترروص كيتا زج كس سات اهدا
 -<لا رتقاواوم نيب رلوم مزج مزج ركاروا هس لايثتسا سايق هوقو مروكر ليي تروص كل تار كارول

 طنب ساوكن اوك كس ننسي -.اج لات ت يتق كسا حس ناونكت سرسور ىرورض ليكن يي ربت لي لا
 ( مم: فص ) هوم يطرش البي للي تجوب بكرم حس لويطقو د بر اوج ءس هو ماشا لايق !ونس قنة اج ايدك



 سمى ست 1 لش لاقلاس

 ومن يلم يضف ارسودروا« ولك عنابي وم ما ةعئامإي ومد: اوخ لب لصفنم ري ء_لصفنما يوب لصتن واو ( نم 3

 ىكٌلاثشتا ب ليوم شكى ات اب مدقتم ب وم تايثااكى اح ياكم ققه لب شاركو ب يي نوم كس ارواوم عروش تس نارا

 ىلاحإي روا ع اندم تارا اكمدقتم وف اب لمي ديضقعرسود ىلا قوم لصتم يضف ابي دكا جس لصف وت 1ع تقي

 0 َّئ 1 ىلاتت لش ييضق سود ل اريل اهتنح ماكو 20 تاما اكمرقم لس يضف رسول لأ ار َّك

 نكي : لي علته طرشروا ريض اب كوم روجوم و مط خرروس بت مك سك :هي-ح كا 1 ملقم

 اكمدقم لبي لاك سياكل ا ناومتروا جس اون: وورش سس نائروا جس ديل وا جس ديضق اسود يب يس اومن الك يدوس

 امرك ايب لوا لاثم كيك ىلاسآ كس آم ناسا دوجوم ند : لاكمي هين تناك تايث اكلات ولع تبا

 ارسودروا كوم روج وم د كك ئرروس بس ث(ح_رطعترطش) لاو يا ىو يضف الب ا لايك لوم

 يي يت نتن كلك لكم دقم تن ع لكى فك اتي ساكسي ندومض اكسل ليج وم ناد ناك مناي هيض

 -ك وب ك م ب وت تقيقح كل ايش ا #ح نااونكت ماد لومب انكر ىلا لام مان اكس ليما وم الأ خر روس اوم

 لوا لامك مولعسوك م ل لوم اترك ينو فيرتت كباس لبن روك ن لم ثمود بم لب ننال باك

 يضققج ىلات كلوا يضقيي لكويك جس دوك لي لايق لاثم سايت قي لوجو باس دوج وم نادك جس يت لش
 لكيت ا _اوصلو باس لاو الك د وسمك سي هيتتتلب ىلاغ لامك وحج سا حررط ىلا بس اترك اوم دوكن لي

 اياور وك) ع لطي كس ار يبتنروا اكلك ير وسكس دس مدقتم كلوا يضل داك لهب سايق كس لاثم سا ضي

 تاب لأب ىلا لاثمروا هس روكذن هتوف لعب لايق ساروا فل[ واص تاب يب لن لوا لاش لب ( لوب سو: كدب

 لقى ورك ف يررتت حررط ا قيل لوب انى رسود لبي باك ب تس دوك ضيق تن سايق سال آق داص

 < جاري لي لا ىدتبم عي هيتنلعبتلاب تلك يدارعرواوم روكدن هين لضيق هيتنن يب سجس هو لاهثسا لإي
 انناجريبتنرواوم مولحم اي يق سا رين ل واكب ساس فقوم انجب كف يير تاك سجو لا لوكروا حس تت تان لوك

 لورعاث كا نأ دع توج لس كاهن ضن ملايثسا سايق وم مولعم دقيقح كس يق لا لوا ك س فوووسرب لا

 فير تتوج لمع لوباتكر وا آلم دجى مل انشننا تققيقت سس ىلاسآ وادع ل 7 وف كريم لاك تن قاوم

 رادناجرب وا رادناج ناسارب:بحب_جس ىلا تقاوم ناميلا سايقوج واقوم للتي ساس ىلاس آى تود < دوك
 يفك س ادنرواهس منام تنس روك ديت يحب لن لايق سا وجيد هس متنا رجلك يدق وا جس من
 لايثتسا سايق سب كيك وم دم آراكركل ب ةركافق لاك تاتا ون كليك نس امج شئ” نلاسن ا ضنا نش دوك

 ) موس. يفتن ) ساي انجب دك حررط ىلا هو - لوم ايدك ناي بل يصف حان ككاو لصفنم رق الب 6



 سيم لق 0 تلال اس

 كس لوثود نار واومب طرشي ضقت البي رواوم بكس لويغق وج لايق و :ىلايثنسا سايق

 مرقمركا لع هيظققعسرسوو قاس ريقيقح_لصفمركا « ولك دعا عا ةعنام اب جس يقيل صف رظقوو رك( م0: فصرف)
 مرقم لم يضق ع رسودرلا ًاروا ع ىف مدقم . تخت هكا يكت ابشااكى امركاروا ع ىقىىلاتجتن جس ايكا يكتانااك

 -ه تائااكمدقم#ت .تن واس لكى فى يل اتركوا هس تا ااكىلاتتن م لكى ىف

 ماناكس ا)-ليئرفلا كدت يت عس جرد ذددع ب ناكيدرف إي جس وز إي درع لاثم لكتروص لبي : ليوم لتر وصر ايمي

 7 كوكي دي سد فورعرب نايدرفاب < توزددع لاثهاك ترروص ىرسود ( لوم انكر موس ل شه منقل اسم لسلس

 اكد ديت للبت رو ز ودعي نكي رف اي ع رو زودع لاثم كت روص رسمت( لومم انكر مدابج لام ماناكس ا) لت

 -( لوب انكر ملام مناك ا )سدرك

 يي -( لوم انكر مشى ام مان اك ا كدب و ذل اكدت يبن لج رف نيو رف اب جس حو زددع لاثم كت روص دج

 < ىف اتت لع تان اكمدقمركا لي ريق موو لتس ما ةعنا هيض ابي ركارو ايكوم نايباكريقيقح_لصفنم

 رج لش بي نايا سرج عش : لاثم لكتروص ملي ليتم ليتروصود برس ىف كم دقم ين قل تاب اكمل اتركوا
 رج دش يي نايل سرج ب لش :لاثم كت دوص ىرسدد ( لوم انكر متاع مان اكل ) لرجل كد هت س
 روا ىثاكمدقمروا_ لقي دمت تر وصوو ىبم ليي ساروا( سوم انكر مث لام ماناكلا)- لبرج ل كوميدي جس

 ايم ركاروا لتعز ا انوه ا اتورجت حس نو ترج اندم نر اندمجت فس دج ترج لوي قي د لايت ىف كملت

 6ك ىلاتاين ونس ىفاىمدقمرلا لمريضت سود ل سكر ولا ةحنام لك ب عانس لا ول ولكل عناب ريض

 الكر الإ : لاثم كت روص لبيد لإن ضصتروصو وربع تا ك مدقم ين لع ىف اتركاروا تاما

 اي تش :لاثم لكتسروص رود( لوما انكر مثل انعم اناك لا )سجال اك اكدت يتقن س لبرج نسب نايس

 هدعناب لول نئاروا( لوب انتر مجد للا شع اك للا مان 0س رمت الك اكو ريتش لبرج كش نيرا 7

 هت ايانوم كرجل عس نوهت لكويل ايد لبيت تبث كل اتروا تاشااكمدقسروا لين قي رورو ا

 سايق لييلاشم و لكل و بس ب روا -ايكمم نيب اكل صفنم بسور لبا اندم ناي انو اكرجج ال تس سومر جنا ايان

 رخ آب افق اك »+ نايب دي اندم د وكل لي سايق كيتي يتقن ل لع نول موو كلوا حس ل نلا ليام كلانس
 ردا لم سايق ينعم نو ت79 مداهتي د موس لاس انج جس تاب قيم وكلن ناكل يد كتل ولع 15

 دوك د ركالدك يأ فياجس دوك ديت: مدد منو مشو مل” ردا



 نايباكل بشسرواءاررقنتسا اك سل اوت

 كك روس سجج : ىلج_وهروكز لب سإزق سا ضيقت 0 7 رثروا 1ك نفا نايمرد

 تسول نيد ميش للم لايق للا ومد روجوم ند لب دوجوم رو كوم روجوم علو

 ا :ومك و ل ترروس لج لبيووجوم نو ناي كوم ووجوم و ظ عرروس بج: جب

 دال كدلك جرروس شم عيش لن لاق

 وبرد روكو ديعب يت لشي ين رواوم ع روك نكيافرت لع ننس »و :ىلارتقا سيق

 هس مة ناسارب لجسم ترادناجرم رواد ادناج كاسارج : بيت

111110111111112 

 3 0 امثروا_هس ليروك ب لقي كسا

 نايباكل بشر واءا رزقنا

 لل وكمت ن تلاب صا لوكب مج لبي ل زر جربب قاوم لسد قرا لبي تاّييذ قلك

 لزج لولي ركاجس.انالبكازقنتسا يوت« نورك دارفا مانتكس لكاس ا من مكتاكتءاب صاخ ساري
 لب لايق حس بيرت ىكا لين لي يت سس بيت تل لوو عروض مكس ريت كل يشب كس نا ودل كسه دعا ل

 كك( وم دوجوم نورك ب ىلا: لبن قصرت ) جس دوجوم ناد لابني :جيناو+ كترروص تسببه لون دوجوم لأ
 (كدكأ_ روس” لبن رغص دوج وم حرروس) ضيفو ادهن لئووجوم جروس لع لاش كرو وردوا جس لمي تروص

 سا لومو عروضوما_ هبت لون قت كس ومدن ديبعبدوا ل قربك لمي قرغصن * ١س نايب حس تروص ل
 ساروا لومئااو يفنى تو لوك ع روضوملس ساب يرق بير قش لوبن لو دوجوم لبي لا تس بيت ل حس بيت

 اردو لب لتصل وار ورض ل وبرك كلا كلا لوفود لوو عروضو ميكس كوم عروضومالاو يبت تو عروضوم اكل ومس

 رك اروا هس طسوادص ملكي لكل ومتلاو ريتش: ل ومتاك ارواب عروضوم لب قرغص ون امنا كتي فصار يانج لس لن قربك

 م هس طسوادعرللي ع لا روضومالاوريبتن عروضوم اك ارواعس لولب ربكم نق



 نايباكل شمل واءارقنتسا مه لقب اوش أ

 لكاس لكي “لاو جس راك ثد'”: يت ومن تاب صاخ عد لمع ساكو نكن وج كايا
 فيارب ل اصاي د قلب طم كس قي ا ذس م لكي نا- لاو تسد فدك غن لطدوج ليز هو تاي
 كس لد ابكريرواا يدرك دارفا مانت لك اا _ ومنك دعب لس لاس لقت

 قدا لوله ناكل سايد لدا كن يفي ا رقتتسا ا نو لثاع لاو سد بس

 ضان لزج ىلا وممن لقلبي سار واومب يرن لم شافت كرار كوم لحب ايبا لاو تجسد اكل د

 تع سا تاب يبدل اسوس تي كل ئطخ حسلع كتاب لا ذس متري صدت اب لو مت

 عش كرسوو يأ ترلع توري أل اتساع أب و كل اوك م سس خب وسروا ؟ جس لوك بي لا

 كس بار : هبي لإ تك ليك اي ورك تب وكتاب للا فسح مت لي سا لوك ل
 ني تس هس رك الت قر وسجو كوم مارت للا ذس مت قف جس مارت كاعد فس مكردننا

 مارت نبش تاب وتو نجس كل لب كلب ل اعليد نس مك شن قير مب شن بو كلامك له
 ردنا كس لم تش هو كيا ليلو لب زج دا لابي با -ايداكذ كرب لا ذس م كاك نلوم

 ردنا كس لصاوج تاهو ىرسود ل تدك يلع ستر وا لاو ساس تايدو لبي لسا
 < ل البكت سلع جس لاك: كرك الت سماد ريو كا كرسمتتا حس انالبك كرو جس دوجوم

 روا سيش ءان اك ابكى راج لكل ع سا مكروا قو تملع متردنا كس نس اخ ع

 (:واوب بتحس ليز شقت )حرز

 | فيج | س12 |
 بارع 00

 كلو + 2 4 سكءارفشاتاآ ل

 ومب روب ميت تسي كلر واوجرااكذ سوم مكاري لش ووو 1
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 00 5 ل

 جو كطسوا دعب اوبر حل ا " ويطقوو لس سيقوم ت ملء اك يتناك انثاع

 ياكم تحس لوضدقم لوذود نا_عسالاد م ةرادتاجرب جس رادتاج ناسنارم : وحيد اندم حس

 نق نسق درو داود ف كرادتاج مط سوا دحر ع تراث كيك اسضارب متكامل“

 وم مكي وكت جو كل لاما شوا لوكا وسلس لا

 اوم مولعمولمك: نوبج ترب كليك ( عروضوم كس .يتنن ) صاج اه ( هتنن لوم رك ملكا ومب مولم ل

 قلبي تقيقحر كا حس تملع لكم لكما #رامج طسوا رح جرجيس طسوا دع تملع ملكا

 < قادوم لاو بود نك ز: بت ل ولف لب ودل فار

 ىلاو بوح ست لي لام سا : وصبي دس نور كب ذل لوم نور تش ىلاو برر دوا

 بس اناي اناكد جتا كروج لديك اج اهاكدختإب جاك ( الاو نيم ناي قدر ز) بص ان يك تب نس ىلع

 عب كاك انج اج لاب كلش بصختساب يروا ايل قدنص ضر نودب لاري كلا تعدد نس.
 وورك تن ا لب مت ىلا ذس بآل يلع سيم حرطعوج 1 هد باوج وك ا ضار سود ولد يبس اج اندم ( نادت )

 لاي لال بي بصق ناب يروا جس اهي ب روط ا يفخ كس ىدتم اضر ودب لاء اكسر سود تسع كالي جس تملع ىلا

 وعدت تراث لاك اكدت, مكوو لبي بخت نل لسا( جس انجيل اكلت ف ناب ولولا 0 ىلا
 - لربك لرخص نا عرار اكتر ل كو مش تملع كما 4

 لكوج جر وااوم تبان طح اوك رادناج نوم متلو لوم تتاح لوب قل بي تقيد جس اي نت“ 7

 وج عليكن اسنا ٌضغت ءاومب تبان كليك ا مك لا اك وم تبر اغظح او كس لا رادئاج واس دادناج ىكنلاسنا

 اوم تبا تس مجو كف مرادناج فاو تبا انومن م“



 كابي اكل ايف هدام 0( ل لاوس

 نور انوم ىلاو تنل قل للي دقيت حرررط ىا او ملك ينوب نور كس ناني زول من حس لوم

 ليسو قاومت لع تقيقتحرواوم تملع كى ت ملكي رامج فرصاعسوا عر كادوا < 570

 ىلاو بوعد ناز لبس ىلاو يو مخ نور ر واهس نور نين ليتك وي: يي لإ

 روا حس اونت مل اكو ىلاو يسوم لس لاو م أ حس ور ى ني ز لب لاه لا وجد

 ده ألك لب حس لاق ور تسلط كف وم ىلاو بوتو لبب تيت

 متو
 كاب كلا هدأ

 .٠  56ا ١ وم 3

 تنييب هو لك سا وف ىك لايق تروص هدام كادوا < تروصلا لى ايقرم ليس اءانناج

 لوم لصاعول لا تس ف ال كح طسوا رع روا حس يسد ببيت تس“ تاء دقتم دكا: 2 .» همم عل وج
 0000 . ىف 8 : ّ . .. ُّك
 تامدقدب دم لب لس لايق تابرقموج لج ل اعمروا < نم اضم»و لايق هدامروا <

 ان واطم ساس كايدو ل لوم لائم حسبو كلود هس لوم قود تسدجو كدت لكيلا ب

 ااه لس رك اسس[ يش با < اجالبكل اا دتسا انرركت باخ اكبر ولطم لس ىلا لجو روا حس احالبكل يطل نكتب
 تدك ضالب لكاا ظولص و ىلإ لورد بناتك باغ تراتقاو على نه ظوترعزغا# كيلر كم

 رك -ج تمالع لاوتروا كل بن وعو سس تملع كا. ومجل اثم ناس آروا حيا هدإي ز حس نت لاش انكتب اف
 نول وا صيد سبك اوقذ ف مروا ابر لكس ريواعسس تل ذل لئلاوعناك جى قتل م لحبك

 ركاروا < 0000 اوتو لكل ابيب لب وم دوجوم لاوعرو كوب دوجوم لك آب جرواهدوجومل 0

 دوجوم لاوق بج رواه دوجوم لاو رك ابك ولدوا قتكتر لبيب رول اسكيد اوم انت ناو سرس لف

 - تيجورجوم ل ١ ىلا لور د وجومل اق لابي لب كومدوجوم قا وب

 و لومتاسوا رح روا دوم لبي دعب لس قربكر وا لحي لس لرغص هج اذجا ند ني زج لوك تلح <

 -ت كج ل مسو صرخ حبس لاب اكاج 9 كير زك يصفى كى سنك ومب عروضوم

 -ربلو قرص ٠ شقيه كالا نافلا#ح قت زاجب كن سيروا لوب ىت ىلاومدوصقتلل كوكي افلا <



 نايباكى اق هدام 00 لس لاوسو

 - ليث هريغو ىنشي لين قش“
 : لإ تسكت اعانصو/ن اروا لو سيم عري كسهدامرابقفاب كس يق لب

 -_ سايق ءىرعش سايق« لاطخ سايق ل دج سايق« لابس
 ىرظل اب لوم ىبدب تاءدقم هو هاوخوبب بكم حس يزيل تءاءدقموج < لايق هو : ناب م

 5 اناث لبس تعاطالا بسجاو لوسر اكد لارج روا لك لوسر كالا را

 - لون ” تع اطالا
 مه

 م 4 مه 3

 ل يي حم

 كل رك ياسو نا لش ف آل ناز فرصا لومو عروضوم 1 ب يضقوو : ثرايلوا

 هس اتاماي ح مزج نيا لك تجب_ومد ترورضل كلاب كليو

 لوم لا بت ا حا 50 نار 1 نأ ذوو بج ركل ا يضقوو :تنارطق

 كس لا لو كس وم تف: كد اج لب يضفق لا: وجي دس قاط نارا كتف رام: ين

 - لإ وب 2 رار ود عال يي هو لآ لبي أذ صوتا

 نيد بييحرنك ربو رخص نكي اج نا فرط ىك وليلو ناكل و ضقوو : تم يسرع
 هدايز ةذوم كك يارد هدإي ذ كياركاروا كنسي كوم ربا انوش اوم قاوم حلاو ملا لا لف فحلام 0

 باي نيلي ومد ىلا اكعد عون لع نا ذ تاب لكك كيأ انومج دش إب انام اوم هعقاو ركاروا مو مكروا نطتتساب

 لين قيس لوفوو كربكر وا رص ىراوره رف + -ا”اجايك يكن ايدك تورو لاهي كل لاء اوم هراشا

 1 خر وسو د لت لوم ضتروصود كاس نوت لس كي بولطم عيب كسا 1

 لا بج ر وا اذذج كليك ططوصو لو ورب كيأ نام لي شاك سس حررط للا تروص كج وس للاروا سل آل

 0 إي لي نا المت بولطم لوا قدم ءس اجرك ترعروا تسردوكل مو لا ل ىلا ني



 نايك ايتددا م قبل اوس

 ؟سلو لوز تك ءاذب ركل ب ليوتكا دج ملا مجول تح لئاكق ثم كلب كايت تدور ك

 ىدع < بجاوانلاك لو ليكي ضق ري ول بجاد انلاكأ لوذ ليك #د باوجًارفدوروا

 اى ذب لائتسرورض كف الم قربكو رخص اياك فرط كل مد نم ذاك قت ساكس

 : بج خاج ايك كس هير ذك ”ىفلتابإي + ىرجالخ سادت كلب نترك و اياضق وو :تادب اشم
 اب كومبو كمت بحجر وا حايك ا يك كينج نور ملك بي سا سه دذ كس هلك ور جروس

 ظ - ايام تولدذلسل احن بالا ل 2 لاي

 : سحب _ل_ ركمكل سا لقتس رك رباشم تاب كيا بجرم قدك ب هفقد و : تايب
 ماك اشف لكك بوركت لك ون حس انك دما ف لبي ماك دلك اصلي يتترم كف توك 3

 هس دانه دئاذ كيل

 لورمخ ”قرطتنروا نا تعامج ىلا كاك وم فاس ناكل ضقوو : تااتاوتم

 كلارك فيا دالك رق ر بج _ لوم قلع راش ثتومجوأل ورم بسس نارك من ايا يك

 حر لب و متوكل ور لامك ولم ََح لورتكماوأمت نوب

 كب ولطم سس لجو ساكس ركع سرووكل مدرج لوم تكرتوكن مذ فرط كل يو تس لاري 200: فص شارب )
 حس لئلواوج وق لوصتى رواج راكم ناك ا ل لوم تسب تسب [ل نكت لولو وو ا لوب تكتب كف اج فرط

 اك لب نأ زاروتى بولطم هس لو ل اروا قل 1 ذى كل سوار وف لوم شكتمرورض كتوم لب لصد ل رك

 (تآرملا يف اذك تاراشإلا حرش يف يسوطلا ققحملا هب حرص امك) اوجورايود لابوك مول اتا لب

 هج كش تارملا رطائاجاكتحارصاك ار تاراشإلا حرش باتل اذس الث ايج
 لي ل تس اج دس لح ار وفوك ناب فيرا دارا نيب زن نلت لن : سب د ل تلد لدول ا اوبب اضفو رك

 ده ح تايباطخرلسصيي بس راسل مب لاثم كا لظأيل_ساع_.انومم تباع ىن قل بيو بولطم لبي لدع

 41 /لوسكيسس كيا كاس ل دطاب د هربا ساد ٠ ني كت اينادجووك رود تايضاللا
 وم لام ل لقت ومانوج اكبسركل وب لودر ل نس سس



 نايباكل يق هدا هلا لم لاوس

 دبانب ع تادقم هوب ذا قئرف ل يوروبا رقع حس لايق هو :لدج إق

 ماك ارب روا جاب انك ذ اكرادناج كس لوث اكل وودنب: : يت -طلغ اب لوك هو هاو

 < كرتلا بجاو انك ذاكر ادناج لبس كرا بجو

 - وماكو نابل اف حس ناد كدب بكرم حس تاءدقم جيا وجب عس لايق هو :ىلاطخ لايق

 4 هاني تعارز لبس لباقة انيا خخ ىك فأر رواج تش ىف تع ارز : جي

 < لاق

 لن حف اوواوخوم ضل ايخ اشنم اكن توم بكرم عنس تامدقمييراوج جس لايقدو :قرعش لايق
 -<- نتدديز لب نوددن اهرب وا < دن اهدي ز: جي بذاك اي لوم قداص

 تان ل ومجروا قو ضكوج وب بكرم حس تاءدقم ياوج © لايق هو 0

 مضووجو مرج لج سالاو منج لاق كس هراشاوج واحس لئن اق كس هراشا تش دوج ومر : جي

 كي لب الاد هذ انبنما وحرب روا جا وكر ليث تدبن كريوضت كم ذوحكس ياي <سالاو

 (ليتف)_<سل“ نابي حس ل نلارتتما جس الاو ف انهن

 اظفكا بجاو ”تاحالطعا باس تسربف

 ءكربك ءئرنص ءسرقع كا صا ,لاشتا ءلارقا هلت
 ىلع يشاوحلا تمد دق وكن ريفموكن وقير فشبروا لكن طيفم فعلت رواج نإ موك يقي ريم تل
 دمحم ه 378 ئلوالا ىدامج نم رشع عبارلا يف قطنملا رييست ةامسملا قطنملا ريسيت

 .يوناهت يلع فرشا
 هجمت قيقا للطعن سس نيل كداب كس ناي اجاني لوب بوخركه يت ل حس سرس ود كياوك وح اذطصا بسس نلا .؟
 ٠١ حابص يف عورشلا ناكو هل 78.١ ءرفص ١١ حبص يوناهت دمحا ليمج- لم اجآل

 !كاضرل ىنقف و برايف ءروفنراهس مولعلا رهاظم ةسردم يف سردلا لغش عم ءرفص



 ظفكلا ببجاو تام الطصا قاس تسسرمف ما لب لاوس

 قلم ,ليثم ءازقتسا ,عئارلكت ءكلهل كش ,ىلاغلكش لوا لكش ءطسوا دع

 «ترا ثا وتم 501 «كارياشم ءتايسرع «تايبرطف «تايلوا ناب ءىلإ ليو

 -ىك“ لاق ءقرعشرق هىلاخرإق ءلدجلإق

 رخآروا ( ا ) ب لنا كس ثلكب لك ياضق وا لتصل ( ح0 )رب متن ثدتب كت اروضأ
 ةواركاففجوكن لاء لنوم تاح الطص(119) لكر ليحازطص!( 1: ) لتر اسر

 - كلم اجومب كلاس آل ياتى كق طنا ءاشنلا

 ليبّسلا ىدهي وهو ققفوملا ُهَللاو
 رح

 رئلاربكر

 اهكف وارتموكت يهب مروا تنقيقت لبي لترك ع ني لكل وقس ا فرت كيا كت رجاء دوا تقيقح 8و (1:خيقب)

 هوروا <ىلاجوم فار تقتل ظفل كيادادخت ىذي ليا كوارفا تجي لش لإ تاور ج لا تيماء شدو« <سايك

 -<- تاج ابكت قيقتسسأ لن توم فلك سس سرسود كيادارف اري تسجد لزج





 تضادداب





 ىرشبلا ةبتكم تاروشنم نم
 ةيبرعلا بتكلا

 ةعابطلا تحت بتك ةعويطملا بتكلا

 ( ىلاعت هللا نوعب ابيرق عيطتس) (ةدلجم :ةنولم)

 (ةدلجم ءةنولم) يماسحلا بختنم (تادلجم /) ةيادهلا

 وحنلا لمارع يريرحلل تاماقملا حاضيإلارون (تادلجم ؛) ملسمل حيحصلا
 فكلام مامإلل أطوملا يواضيبلل ريسفتلا يشاشلا لوصأ (تادلجم ؛) حيباصملا ةاكشم

 يبطق دمحم مامإلل أطوملا برعلا ةحفن (نيدلجم) راونألا رون
 ةسامحلا ناويد مظعألا مامإلل دنسملا دئاقعلا حرش ثيدحلا حلطصم ريسيت
 يذمرتلل عماجلا حاتفملا صيخلت ةغيصلا ملع بيرعت (تادلجم 7١ قئاقدلا زنك

 ةيديعسلا ةيدهلا عبسلا تاقلعملا يرودقلا رصتخم نآرقلا مولع يف نايبتلا

 يماجلا حرش يبنتملا ناويد بيذهت حرش (نيدلجم) يناعملا رصتخم

 حيولتلاو حيضوتلا (تادلجم 7١ نيلالجلا ريسفت

 دا (يوقم نوترك ةنولم)

 8مماكو 15 01عخ ل5 نيبلاطلا هاز ةيواحطلا ةديقعلا نتم
 تاقرملا ( ةصالخلا عم) وحنلا ةياده
 مسماأئا آمل ةيفاكلا ا ا

 11دك < ع-اناطمسحقتلت (الها. 1, 2, 3) 4

 [نوةفصحنا حسم (الما. 1, 2, 3) بيدهب حرض لنا لاه حرف
 ارب آنكدمم لآ -0 سوم (اأ/01. 1, 2, 3) يجارسملا ةغالبلا سورد

 ما- عنمطنل معمس (امنعو) ([1. 8نمفتنمعل يج وغاسيإ يتفملا مسر دوقع حرش

 ما -11ز2طبا ةعدس (ةردقلا) (©قعل © ريبكلا زوفلا ةحضاولا ةغالبلا

 5 ععرعأ أ 1

211115 1 '0()121) 

 عنزول آنو دولتطععم (5مهمتمط) (11. ظاملتمو)

 1 هعدتت- عع ةهرحمأ (نعصصممل) (21. ظزسلتسو)

 10 طع ميال ذطغل كالو "ال١ [مكطق كلاافلط

 ما - ]11 حطدبل مجوز (2ععمعطل (تواهددععلل



 لتكريم
 رو

 ( موس: مود« ىلوا) نآرقلا نلاسل

 ىز لاش رش ىو لئاسخ
 ( ب بيرحدارام) منك ب ركل

 ماعلا ت احمي ماك> الا تابطخ

1 

 نكنريادي دج (اناكل انجي ) مايا

 ( نير خآو نالوا ) فرصلا مع
 رداصملا ةوفحصلع

 مرعاق اسآ كيلر ع

 هرعاق ناسأ اكى راف

2200 

 لوسرلا ثيب رع ىف لوصالارهت

 بدالا ةضور

 تررشاعملا بادآ

 نيس ةايح
 0 )مالسالا ميخأ

 كَ 0

 رك راك

 قطنمأ سيت ب بيرج دارا( ىبت ) ملل بز

 تاعوبطم ىك ىرشبلا ةبتكم
 بتك ودزأ

 ثيداعا بت لامعا لئاضف

 3 ماركا  (موسمهوءلوا) نقلا ناس حراتفم

 ا 1

 ( لمت ) ماسالا ميت
 ( صحو )روب ز يق

 ٍ ( رلج») ىلع يت
 رت اقتعلا ميلتأ

 نر لئاضف

 ابل ملعم

 نايم نص
 رف لوصا ناسأ

 ( مرارج موس متم اييى لع

 وخال

 نارقلا لامج

 تايياهصلارييس

 ىرتنملا ليم“
 هيلدا

 ربك
 مالسا قرات

 ريعسلاو از

 يلا مي
 لامعالاءازج

 ماكل عماوج


